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شذیذ لحن تنی چنذ از اعضای شورای هماهنگی دولت موقت در تبعیذ 

در داخل کشور خطاا  ها   تندناذ هاذز  اازی هانای تخنیات  خوا ات         

...     اپوزیساایو   درورماانز تو اال عواماال رااااا در خااار  از کشااور و   

  

  خطارا

         

 در صفح  یک



هماهنگی دولت موقت در تبعيد ايران شورای   

 صفحه يک

ب�����ه م�����وازی س�����ازان در  اخط�����ار 
   کنفرانس ضد ايرانی واشنگتن

تص��احب جن��احی  و ب��رای تخري��ب   اس��المی و دالله��ا و البيه��ای س��ودجو   عوام��ل جمه��وری  
ک�ه م�ردم    د زي�را شورای هماهنگی دولت موقت در تبعيد ايران با شکست مواجه خواهند ش� 

  ...............................................................هوشيار و هم�واره مال�ک دولتن�د   ما 
                                                                         

 ملت بزرگ ايران،

 دوبـاره   پـس  .در ایام شوم  فتنه اشغال ایران در بهمن ماه هستيم و اینبـار فتنـه ای دیگـر در همـان ایـام       
را بـا شـما مـردم متحـد و آزادیخـواه را بـه        خـدمتگزاری بـه آرمانهـای اتحـاد ملـی     پيمـان و  اجازه ميخواهيم 

هوشـياری شـما و خـدمتگزارانتان    همانطورکه شاهد بودید بعد از اینکه با  خوشبختانه.عرضتان ميرسانيم
در شورای هماهنگی و حزب اتحاد ملـی، تـالش مذبوحانـه نظـام رو بسـقوط بـرای مـوازی سـازی و بـدل          
درست کردن جهت تخریب اتحاد ملی شما بطریق اعالم موجودیت احزاب قالبی و همنام در داخل و خارج 

ــد    ــه شـ ــد مواجـ ــد در صـ ــه صـ ــت مواجـ ــا شکسـ                   .............................................................................بـ
                                                                                               

حکومت رو بسقوط اشغالی هنوز با رنگها و  و پر نيرنگ اما رانتخوران، تجزیه طلبان و عوامل رنگ به رنگ

یا بقای حکومت اشغالی را تضمين کنند، یا اینکه بقيمت تجزیه نيرنگهای جدید در تالشند تا شاید بنحوی 

ایران و یک حکومت فرمایشی و دیکتاتوری جدید، تالشهای شما را  در ده هه های پيشين برای مطالبات 

روطه را مخدوش و حاکميت شما را بر سرنوشتتان مانع شوند و انباشت شده دستاوردهای انقالب مش

به اسم خمينی ولی توسط ابراهيم یزدی و ده ها تن دیگر از فتنه ننگين سال پنجاه و هفت را که ظاهرا 

عوامل دست نشانده ضد ایرانی مدیریت شد را دوباره به جامعه و جوانان ما تحميل نمایند و دیکتاتوری 

                                                                                                                                        .جدیدی بيافریند

دانجشجویانی که از توالت  مثلعواملی و دسيسه جو رسوا  عواملیدر این کنفرانس ضد ایرانی 

لسی در تماس مرتب بودند، تجزیه طلبان و افراد فرصت طلب و دویست و نه اوین با تلویزیونهای لس آنج

همانند نشست ناموفق اولشان در پاریس نيز محل بودجه و اسامی کسانی  از طرفی.غيره دیده ميشوند

که با بستن قراردادهای پشت پرده بر عليه ملت ایران خرج و برج شان را ميدهند را اعالم نکردند تا سندی 

                                                                              وری و اهداف ضد ملی و دسایسشاندیگر باشد بر مزد

که با عملکرد خود در گذشته ثابت کرده اند که فرصت طلبانی  ضد ایـران و ایرانـی    ما به این عوامل رسوا

این  و ه استبه نمایندگی انتخاب نکرد هرگز مردمدر کنفرانس واشنگتن اعالم ميکنيم که شما را  هستند

کنفرانس های شبيه سازبا خواست جمهوری اسـالمی و وام بالعـوض و جـایزه چنـد نهـاد نظـام در جنـگ        

 دسيسه بدل سـازی شـما و فریـب شـما     . قدرت درون جناحی و چند دالل سياسی برگزار شده و ميشود

قانون با جعل  هوشيار ایران خواهد شد چرا کهمحکوم به شکست و بدنامی بيشتر شما در اذهان ملت   



 شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران

 صفحه دو

.                               اساسی غیر حقْقی ّ کپی کاری ترای تشکیل دّلت در تثعیذ تجایی ًخْاُیذ رسیذ

خذهتگساراى هلت تسرگ ایراى ّ هجوْعَ اعضای شْرای ُواٌُگی در داخل کشْر کَ در زًذاًِای         

ّ خارج در هسیر ترّیج اتحاد هلی  حکْهتی یا خاًگی ّ غیرٍ ُستٌذ ُوگام تا هردم ّ یاراى خْد در داخل

ترای تراًذازی هردهی ّ تاسیس دّلت هْقت در تثعیذ کْشا تْدٍ ّ تا خْى خْد ُواًٌذ اهیر حشوت 

ساراى ًوایٌذٍ حسب اتحاد هلی رر ایراى پیواى تستَ اًذ کَ تا تاسیس ایي دّلت در تثعیذ از پا ًٌشستَ ّ 

تسرگ ایراى ترای ًجات هیِي تْدٍ ّ پس از آى تا تضویي  ُوسهاى ّ پس از آى ُوْار در کٌار خیسش هلت

یکپارچگی ّ اهٌیت کشْر تْسط اتحاد هلی تْلیذ شذٍ، دّلت در تثعیذ را تَ هلت تسرگ ایراى ّاگسار ًوایٌذ 

تا در صْرت صالحذیذ هردم تَ دّلت هْقت ائتالفی تثذیل گردد ترای گسار اهي از رفراًذام یا شکل حکْهت 

                                                                                                                       .رای قاًْى اساسی ّ اّلیي دّلت هٌتخة پس از ًجاتّ رای گیری ت

اًت ها ُر یک فقط یک رای دارین ّ آًرا فقط تَ حاکویت هردم ایراى هیذُین ّ دّلت در تثعیذ فقط یک اه 

هردم ایراى در دست خذهتگساراى شٌاختَ شذٍ است کَ تایذ تا شرکت ُوَ ًیرُّای هردهی تشکیل ّ 

تٌاترایي دالالى سیاسی ّ هِرٍ ُای سْختَ ًظام ّ استعوارّ تجسیَ طلثاى ّ . سپس تحْیل گردد

ار ایراى هاجراجْیاى ّ فرصت طلثاى در کٌفراًس رسْای ّاشٌگتي ُن قادر ًخْاٌُذ تْد شوا هلت ُْشی

را ترای ًجات ّ تراًذازی ّ حاکویت خْد تر سرًْشتتاى تفریثٌذ ّ شوا جْاًاى آگاٍ ّ ایراًیاى تا تجرتَ 

تسّدی تا اتحاد ّ خیسش خْد ّ  ُواٌُگی خذهتگساراًتاى از طریق دّلت در تثعیذ صاحة کشْر ّ ثرّت 

                                                                                                                                     . هلی خْد هیشْیذ

شوا هردم ایراى ّ خذهتگساراى خْشٌام ّ خْش ساتقَ از تخریة ّ تجسیهَ ّ اتقهای دیکتهاتْری فعلهی یها       

ِادُهای غیهر دّلتهی    تعذی ُوْارٍ جلْگیری خْاُیذ کرد ّ ها یقیي دارین تا اتحاد هلی ّ ًظارت از طرف  ً

افراد دسیسَ گر ّ ّاتستَ را ُوْارٍ از ّرّد تَ حرین هالک شذى تر ایراى ّ ایراًی هحفْظ ًگهاٍ خهْاُین   

داشت ّ تسّدی تا اهاًتذاری ّ تا هشارکت ُوَ ًیرُّای هردهی ّ ًیکٌام رسوا دّلهت هْقهت در تثعیهذ را    

.        تَ هلت تسرگ ایراى هعرفی خْاُین کرد کَ تا دست ایراًی ّ تذّى ًفْر غیر ایراًی ساختَ شذٍ را       

اگر تاخیری تْدٍ تخاطر اصرار داشتي در عضْگیری از ًیرُّای هردهی  تْد کهَ تخهاطر تهازی اًتاهاتاتی      

حکْهت تتعْیق افتادٍ ّلی پس از ایي آخریي تالش عْاهل سْدجْ ّ ضهذ ایراًهی در کٌفهراًس ّاشهٌگتي     

ایراى جام شْکراى را تَ رژین جوِْری اسالهی ّ دسیسهَ ُهای تعهذی     تخْاست ّ یاری شوا هلت تسرگ

خْاُین خْراًذ ّ در غالة دّلت هْقت در تثعیذ ترای ُواٌُگی تا شوا در راستای ًجات ایراى ّ اسهتقرار  

                                                                                                 .                                                         هردهساالری ایراًی تخذهتگساری هشغْل خْاُین شذ

شوا هلت تسرگ ایراى تا شٌاسایی اقلیت کْچک دّ دّزٍ تاز ُرگس اجازٍ  کَ در پایاى شایاى رکر است 

ریس ّ لٌذى ترایتاى تسازًذ ًخْاُیذ داد کَ یک خویٌی یا دیکتاتْر دست ًشاًذٍ جذیذی در ّاشٌگتي ّ پا

ّ تسّدی کشْر را از اشغالگراى جوِْری اسالهی پس خْاُیذ گرفت ّ ُوْارٍ تْسط خذهتگساراى خْد 

حاکن ّ هالک اصلی ایراى ّ دّلتِای خْد ترای یکپارچگی ّ صلح ّ تْسعَ عادالًَ کشْر ّ ثرّت هلی 

                                                                                                                                                                                                                                                                               درّد. خْاُیذ تْد

ّاحذ درًّورز –ُواٌُگی دّلت هْقت در تثعیذ ایراى تٌی چٌذ از اعضای شْرای   

  سی ام دیواٍ ُشتاد ّ ًَ



 

مووو اج ایوووماا داووور ا ووو ا  جا    ۱۹۰

از نگوو آ اموو ا  ۱۳۸۹ایووماد جا لوو      
 

______________________________ 
 

 گززرشهاىززآاًا دززآا اازز جاهيززآاساهیيززٌناشازز د اش زز شااشا
 ازدینواشه شناحکماشعدشما ادمآما ًمابعداشزاکشٌاچیناهزآنااا

ش  شااىیچنآاا ک اشزاچندا هاکشٌناشازتاکزواش زناااا.ا ش هاشات
.حکزززززززززما ی شبهزززززززززآب اشابزززززززززواشهززززززززز شا دززززززززز ا ً ا  

 
خب گرشناىآبآسااآدآبواخب ناخآبواحمٌقابش اش  شاساشزاشبتدشنا
اآلاهزآنابزوارزٌاادآىآبزواگزرشهاىزآنا دزآناشعزدشماشابز اااااااااا
شاآساشع مادنآبعاای اًا ش گهت ناىآناشاتآااىآاهیعا ًنا

دزٌ سااا۲۶ب اش ناشاآسا اف ً  نادآهااآلاهزآناا.اک  هاشات
ا۱۹دٌ سا اتی ادزآهااا۴۰دٌ سا اخ  ش ادآهاا۱۸ اش  بيشتادآها

دٌ سا ادي دزآهااا۱۱دٌ ساا اشي  ٌادآهاا۲۱دٌ سا اد  ش ادآها
.بف اشعدشماشدهاشبزداا۱۹دٌ اًا ا ذادآهاا۱۲دٌ سا ا بآاادآهاا۲۴  

 
دزٌ ادز اازداکزوابزآااااااا۱۹۰هیعاش نادٌش اشه شناحکماشعدشمابوا

ش زناا(ا نادزآها)دٌ اشه شناحکماشعدشما ادآهاهآناا۱۳شحتهآبا
ىیچنززینابآ ززداتٌهززوا ششززتاکززواا.ادزز ااززدا۲۰۰لززمابززوابززآ نا

بهیآناشزادٌش اشه شناحکماشعدشماشزاط  كادنآبعاای اشعز ماا
بشدهاشاتاکواب اشکاش زنا دزآاشابهزیآاف شتز اًاازنریناتز اشزااااااا

.************************** دززززآاکنززززٌب ادزززز ابزززز  ا  

 صفحه سه                                                  



  هشاُذٍ ًوْدار ّ جذّل در کَ چٌاى هخذر هْاد

 در حکن اجزای دلیل بیش تزیي هْرد ۱۳۲ با هی کٌیذ

  اتِام ّ بعذی رتبَ در عٌف بَ تجاّس .است ایزاى

  علی کَ است ایزاى در اعذام دلیل سْهیي هحاربَ

  ُویي بَ کَ است کساًی دیگز اس گذشتَ رّس صارهی

(یک شوارٍ جذّل عکس) .شذ آّیختَ دار بَ دلیل  

 

  اعذام حکن اجزای هْرد ۳۳ با اصفِاى استاى

  بیي در را اعذام حکن اجزای آهار بیش تزیي

  ،۲۸ با تِزاى .است دارا کشْر دیگز استاى ُای

  هشاُذٍ ًوْدار ّ جذّل در کَ چٌاى ۲۷ با خْسستاى

َ ُای در هی کٌیذ   جذّل عکس) .دارًذ قزار بعذی رتب

(دّ شوارٍ  

یکییک  
دّدّ  

سِ
 سَ

چِارچِار  

 صفحه چهار



ماه اًل سال جاری اعدام شده اند دست   ۹نفری کو در  ۱۹۰از 
مٌرد سيم سيمگینی از  ۱۸۴مٌرد زن بٌده اند ً مردان با  ۶کم 

(عکس جدًل شماره سو. )اعدام در ایران دارند    
 

ماٌرد از   ۸۷. بیش تر اعدام ىاا در دىاو دًم ىار مااه اتفااا مای ا  اد       
مااٌرد  ۳۷مااٌرد در دىااو سااٌم ً  ۶۶اعاادام در دىااو دًم ىاار ماااه  

(عکس جدًل شماره چيار. )در دىو اًل ىر ماه اتفاا می ا  د  

 شٌرای ىماىنگی دًلت مٌقت در تبعید ایران

 صفحو پنج



 شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران

شش صفحه  

دومیه سالگرد جاوباخته حیدر علی بفرویی 

اسالمی ىریتىسط مزدوران جمه  

 

فرا رسیذى پٌجن بِوي هااٍ هاَ هداادس اسات باا        ضوي ابراز ُوذردی بوٌاسبت بذیٌْسیلَ

باا هلات    باار دیرار  » ّی ترّر ًاجْاًورداًاَ دهرار دیاذر  لار بیرّیار ّ تٌار  ٌاذ از ُو ااراى        

ّ  ى خاًْادٍ ایي جْا آزادیخْاٍ ّ ّ   هیٌِذّسات ّ اًااًذّسات  یار بارادر بسرررار    آقاای  لار بیر

َ    خاْى  اُذاس ّ تالش ّ شادرّاى پیواى هیبٌذین هَ ایاي جْاًااى پاای ایاراى را      باَ ًاادر ریخرا

الرْیر برای آزادیخْاُر ّ اًریسٍ ای برای باز پس ریری ایراى اشغالر از  ٌرال هرگ  ُوْارٍ

                                                      «آفریٌاى جوِْری اسالهر بشوار خْاُین آّرد.

د ْهت لرزاى  لر خاهٌَ ای ّ اهبار رفااٌجاًر ّ ساایر هالیااى ّ هاسدّراى فرقاَ جوِاْری         

هر بسّدی تْسط اتحاد هلر ها دٍ ُا هیلیْى ایراًر بَ زبالَ داى تاریخ پیْسرَ ّ ّ آهریي اسال

ّ  اهلیي ترّر، ش ٌجَ ّ ا ذام ایراًیاى در دادرااٍ ُاای ایاراى آزاد ّ در پیشاراٍ هلات پیارّز ّ       

. بٌابرایي بَ  اهلیي ترّر دهرر بیرّیار ّ ُواَ   داغذار ایراى بطْر هٌدیاًَ هحاهوَ خْاٌُذ شذ

یعرر از پیشاراٍ هلات باسرگ ایاراى بلاش بخشا        ُشذار هیذُین هَ ُر  َ سر جاًباخرَ ُا

باَ هاردم بویًْذًاذ تاا شاایذ در رّز دادرااٍ        ّ ضوي افشای آهریي ّ جسئیاا  ترّرُایشااى   هٌٌذ

ُایشاى شاهل  یْ ّ بخش  شاهیاى خدْصر ّ هردم هِرّرز ایراى قرار ریرًذ. ها درر یک 

م ایااراى باارای ًجااا  ایااراى ّ براًااذازی قاااتالى باار ًخااْاُین تابیااذ.               لحظااَ از ُوراُاار بااا هاارد

                                              

 ........................................،  ِارم بِوي ُشراد ّ ًَزًذاًیاى ّ فعالیي سیاسرجوعر از 
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 شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران

 صفحه نه

 بریتاویا آمریکا، دولتهای سران به گشاده سر وامهآخریه 

اروپا برای حمایت از ملت ایران اتحادیه و  
طال اطت در گلْ خفَ ػذٍ اطت تزطیذ. اکثزیت خاهْػی  13رّطای هذتزم، ُؼت هاٍ طْل کؼیذ تا تَ پیام هلت ایزاى کَ 

کؼْر ) ُواًطْر کَ عکظِای هاُْرٍ ای گْگل ػِادت داد کَ  کَ تا داػتي تیغ اس ًْد درصذ اس جوعیت ایزاًیاى داخل ّ خارج

دمْق تگیزاى طثش ّ طیاٍ جوِْری اطالهی خیلی کوتز اس دٍ درصذ جوعیت ایزاى اطت کَ تا اتْتْص اس طایز ػِزُا ّ اس خْد 

ِای ًفتی ّ غیز تثعذ ُویؼَ تَ خاطز هٌافع کْتاٍ هذت تزاطت 3191تِوي اهظال داظز ػذًذ( اس طال  22تِزاى در هزاطن 

ًفتی) تخاطز هالیات طٌگیٌی کَ اس آًِا اخذ هیکٌیذ(، تْطط دّلتِای ّلت ػواطاًظْر ّ تْطط جوِْری اطالهی طزکْب ػذٍ 

اًذ. ُشاراى جْاى هعصْم ّ تیگٌاٍ ایزاًی ًیش لزتاًی تثلیغات ّ فزیة ّ ًیزًگ هذیزاى، تزًاهَ طاساى ّ هجزیاى رطاًَ ای ػوا اس 

تی تی طی فارطی گزفتَ تا رادیْ فزدا ّ دّیچَ ّلَ ّ رادیْ فزاًظَ ّ رادیْ سهاًَ ّ رادیْ تلْیشیًِْا ّ رطاًَ ُای صذای آهزیکا ّ 

.                                    اپْسیظیْى ًوا گؼتَ ّ تَ داهی کَ تْطط جٌاح طیاٍ یا تاًذ ادوذی ًژاد پِي ػذٍ اطت گزفتارػذًذ  

ای دّلتی ػوا ّ تا اهکاًات تز آهذٍ اس هالیات هزدم کؼْرُای ػوا ًؼظتَ اًذ، چزا غیز هظْالًَ ّ تا ایي کظاًی کَ در رطاًَ ُ

تِاًَ ّاُی رای هي کجاطت؟ تعذادی جْاى تیخثز را کَ هتاطفاًَ تخاطز طاًظْر دکْهت اػغالگز ایزاى فزیة کارهٌذاى فارطی 

کَ خْد هیذاًظتیذ هلت ایزاى ایي اًتخاتات را تذزین ّ تٌِا دٍ درصذ هزدم ستاى! رطاًَ ای ػوا را خْردًذ تَ کؼتي دادًذ؟ در دالی 

در آى ػزکت کزدٍ تْدًذ ّ اکثزیت آى دٍ درصذ تَ ادوذی ًژاد رای دادًذ. ایي کار تزًاهَ طاساى ّ هجزیاى طثش ّ یا طثش هصلذتی 

ت ّ تْصیَ ُای غلط ّ دعْت تَ ػْرع کْر را اس ػذٍ ػوا تاعث ػذ کَ ُشاراى جْاى تیگٌاٍ اس اکثزیت خاهْع هلت ایزاى دطتْرا

رطاًَ ُای ػوا تؼًٌْذ ّ تا تاسی کزدى تا ادظاطات پاکؼاى تْطط پخغ فیلن ّ تفظیز ّ تزفٌذُای خثزی ّ تثلیغاتی رطاًَ 

ػذى جلْی  ُای ػوا تَ خیاتاًِا ّ تَ ػکارگاٍ طزاى طثشُا ّ طیاٍ ُا تزیشًذ ّ در ًِایت یا هثل ًذا آلا طلطاًِا طعوَ کؼتَ

دّرتیي تزای تذزیک اکثزیت خاهْع جِت دوایت اس تاًذ رفظٌجاًی )طثشُا( ػذًذ ّ یا در تاسداػتگِای هخْفی ُواًٌذ کِزیشک 

هْرد ػکٌجَ ّ تجاّس ّ اعذام . آیا رطاًَ ُای ػوا لادر تَ تْضیخ ّ پاطخگْیی تَ هادراى ّ پذراى ّ ُوظزاى ایي لزتاًیاى ًگْى 

در صْرتی کَ سًذٍ تاػٌذ ُظتٌذ؟ آیا ػوا تزّریظتِا را تَ دّ دطتَ تزّریظت تذ )تاًذادوذی ًژاد( ّ  تخت ّ یا خْد ایؼاى

تزّریظت خْب )تاًذ رفظٌجاًی( تمظین کزدٍ تْدیذ!؟ هگز چٌیي چیشی اس ًظز دمْلی ّ جزهؼٌاطی اهکاى پذیز اطت؟ آیا ػوا 

ُای دیگز چٌیي جٌایتی را در دك هزدم کؼْرُای ػوا تَ عول راضی ُظتیذ ّ یا اجاسٍ هیذُیذ کَ رطاًَ ُا ػوا ّ یا کؼْر

                                                                                                                                                                 آّرًذ؟

ض چزا تز خالف ُز گًَْ اصْل اًظاًی ّ دمْق تؼزی طعی کزدیذ جوِْری اطالهی اطویٌاى دارم کَ پاطخ ػوا هٌفی اطت پ

طثش را تَ ُز لیوتی کَ ػذٍ تَ هلت تاُْع ّ درتٌذ ایزاى تذویل کٌیذ ّ تخاطز ایي ُذف، ایوٌی ّ اهٌیت جاًی گزُّی اس جْاًاى 

ی طزکْب ّ اهٌیتی ّ اطالعاتی دکْهت را راضی ایزاًی را تا خطز هزگ ّ ػٌاطایی ًاراضیاى ّ هخالفاى هْاجَ کزدٍ ّ طیظتوِا

ّ دجیوتز ًوْدیذ؟ تخاطز ایٌکَ تاًذ جٌایتکار ّ تزّریظت ُاػوی ، خاتوی،هْطْی ّ یا کزّتی جایگشیي تاًذ تزّریظتی ادوذی 

ثش جوِْری خاهٌَ ای ػْد!؟ ایٌِوَ تزیثًِْای تاس ػوا تزای پاطذاراى ّ طیاطت تاساى ّ آرتیظتِا ّ رّسًاهَ ًگاراى ط-ًژاد

اطالهی تا دطت یاری هجزیاى طزفذار تاًذ رفظٌجاًی ّ دعْت ّ تذزیک هزدم تزای تظاُزات ضذ دّلتی تزای ُویي جاتجایی 

تزّریظتی تْد؟ تایذ تگْیین ّالعا هتاطفین کَ تَ ُؼذارُا ّ راٍ دلِای اًظاًی تز ّ هٌطمی تز کَ تظْد هٌافع ایزاًیاى ّ هلتِای 

.                                                                                                                        ًکزدیذ ػواطت کْچکتزیي تْجِی   

تزای پزُیش اس خْى ّ خًْزیشی ّ اًتمال ایوي ّ هٌطمی لذرت تَ هزدم ایزاى ػْرای ُواٌُگی 3111تعٌْاى هثال در چِاردُن هزداد 

تخْاطت گزُّی اس ایزاًیاى داخل کؼْر ّ تَ خاطز ػزایط تذزاًی ایزاى تَ صْرت علٌی در اًگلظتاى رطوا تزای  دّلت هْلت،

تؼکیل دّلت در تثعیذ جذیذ ّ دفاظت ّ صیاًت اس جاى ّ هال ایزاًیاى ّ دوایت اس خْاطتَ ُای ایؼاى اعالم هْجْدیت کزد ّ 

هلت ایزاى ّ هزدم ّ خْد ػوا ّ طفزای ػوا در ایزاى تْطط هکاتثات  هْاضع هلی خْد را طی ًاهَ ُای هتعذد هظتمیوا تَ

رطوی ّ تزًاهَ ُای تلْیشیًْی تا سیز ًْیض اًگلیظی ّ چاپ تْلتي خثزی ّ هزاطن ُای هختلف اعالم ًوْد. ًوًَْ دیگز پخغ 

رخْاطتِای هلت ایزاى چزا تْطط ها صذاُای اکثزیت خاهْع در تزًاهَ هیکزّفي آساد تلْیشیْى هلی ایزاًیاى تْد. ایي صذا ُا ّ د

                          تگْع ػوا ًویزطذ کَ ُیچ تْطط کوپاًی ُاتثزد ّ ًیزُّای طزکْتگز دکْهت در خارج طزکْب ُن هیؼْد؟

تزای ایٌکَ ُواًٌذ طزاى طثشرفظٌجاًی ّ طثش علْی ّ هجاُذیي ّ اپْسیظیْى لالتی طااخت جوِاْری اطاالهی تزّریظات )کاَ       

تیؼتز تَ کارُای ّاردات ّ صادرات تَ ّ اس ایزاى ّ هعاهالت پز طْد تزّریظتی تزای تزخی ػزکتِا ّ تاًکِای ػاوا ّ یاا جاطْطای    

ًاَ جوِاْری اطاالهی ّ دیگازاى ّ داللای هظاتغالت ّ اتْهثلیِاای گازاى لیوات ّ عیاػای در           یک ّ دّ ّ یا چٌذ جاًثاَ تازای اهٌیتخا  

-کاسیٌُْا ّ کاتارٍ ُای دّ لْکض هؼغْلٌذ( ّ طزاى جاهعَ تِایی ، صادة تْدجَ ّ هظتوزی تیذظاب ّ کتاب ّ اس تاًذ رفظٌجاًی

یا اس ُز دّ طزف! ًویثاػین ّ ًویخْاُین کَ داػاتَ تاػاین.   ادوذی ًژاد یا هجلض اًگلظتاى یا اتذادیَ ارّپا ّ طٌا ّ دّلت آهزیکا ّ 

چزا کَ فمط تَ خاطز عذالت تزخاطتَ ّ ُوزاٍ تا هلات ایازاى داضاز ًیظاتین دتای یکماذم اس هْاضاع اًظااًی ّ اصاْلی خاْد عماة            

زتای چیظات؟   ًؼیٌی کٌین. پض خْاطت هؼخص ها در ایي ًاهَ طزگؼادٍ ّ تزای چٌذهیي تار اس ػوا طازاى هذتازم دّلتِاای غ   

اجاسٍ تذُیذ تطْر هؼخص، کْتاٍ ّ طادٍ تزای راٍ دل تِتز ها کَ عضْی اس اکثزیات خااهْع ایزاًای ُظاتین تْضایخ دُاین تاا ایاي         

.                                               یااااادآّری کااااَ هااااا ایزاًیاااااى ضاااازب الوثلاااای داریاااان کااااَ هیگْیااااذت هاااااُی را ُااااز ّلاااات اسآب تگیزیااااذ تاااااسٍ اطاااات               

                              



دولت موقت در تبعید ایرانشورای ىماىنگی   

 صفحو ده

خٌشببتانه ولیه ببوللٌجمببرل ايببٌ تلجطببقمهلسٌطببمل میببولطببتطل ايببٌ تلجطببقمهل کببٌ لیهمببرل  لخببه  لج لییببٌ ل
شنهطهیهلشد د.لجینيهلمثرلطهیرلگرًىهتلسرً یسنهلج ه هلجتلىسنندلًل رجتلجمن تلییبٌ ىهتلرر بهلسبهل مبه هلیبولللللل

خکر هکلم تهشند.ل ل برلن يبرل ًشبسلجطبتللللل ايٌ تلجطقمهل ولح هتلخٌ لج جمولم دىندللٌجمههلر رلله رلجلناه لًل
چٌنل م نولًلطه مولمذىتهلسند ًلًلشریتل  ل نهیهتلًلیهل ج تلخٌج تل ژیرل جل جشنولج دلًل بولخبه رلىبرجزلج لطبٌلیبهلللللل
جفیهل یدنلج لطٌتل ه دلجحادتل ژج لًل طنگههلج قلهسهل  لنخریسللحظول ول ظهمل ايٌ تلجطقمهلًفبه ج تلخبٌ ل جللل

 .ل عم دهلمهلجینيهل م نولجینرجل ج  دلیول  لمهمٌ یتلىبهتلسرً یسبنهلخبه  لج لییبٌ ل بول يه بولج بکق لللللللل یهنلخٌجىندل ج
فریتندهلپ دجیشلج رللد تل دیدتل نهمل ايٌ تلجطقمهلجیرجنلشریتلًل ولمهى تلپ ی سلخٌ ل رگر  د.لچرجلیبول ابه رللل

 دلسهلپیب اهنلًل به ملگر  بدلیبولىب هلسبه هلج لطبٌتلللللللل نهیهتلًل ج تلخٌج یيهتلیولیر هلج د،ل ج گهىهلًلمجه جتل گینولج
 ًلنيهتلشاهلىرلسیٌیكلگینولج د!لمهلم گٌی رلجینيهلمه ىهتلىسنندلیول  لنطبن سلپبرً ملم دى بد.لىبطج جنلجیرج بهلللللل
نگههلًل هلً دجنل  للهلبلجیثرینهلخهمٌمل  لییٌ ىهتلشاهل  دگهلم کنندلیولسهل ولحهلل ولن يهلى هلمجبهللًلسریتبٌ هللل

 یدهلجطت.لجینيهلمته  جنلن ج تلًلحمٌقل یرتلىسنندلیول میهنل ول ول ايٌ تلجطبقمهل نبدلجطبتلًل بول بوللللللل ج ه
 ن ه ىهیهلیول  لییٌ ىهتلرر هل برجتل يبهنلطبٌمل ر همبولیبه لم سبه  دلًلسبهلینبٌنل بهل نبهح سل ايبٌ تلجطبقمهللللللللللللل

 هشندلحسنیبهنل  لجینسبتلیبوزلج ل بن للللللىاکه تلیر هلج د.لجینيهل ج جتلىرلجطنعدج لًلساصصلًلطه مولمته  جسهلیو
مر مندلًل اه رلمر ملسقملم کنندلًلمر ملحرفلًل  هنلن يهل جلم فيادلًل ولن هنلج ا نهنل ج  بد.ًلهلشبٌ  انه ول ابه رلللل
فرجمٌملشدنللادتلج ل رفل طهل ولىهلًل ن ه لىهتلمرستملشاهلخه ول ی سلىرلشدلهلج دلًلشتيهلپ لج لپهیبهنلیبه لًللل

هنل ولمنه للخٌ لپنههلم تر دل هلىاهنلیهمپ ٌسرل طتل ًملًلیه لسيهتلسهفسل ول ًطنهنلًلیه جنلخٌ ل  لجیرجنلیهل ج یگهىی
.......................................................................................ًل يبببهنلج بببقیل طبببه هلًلستبببه للجفکبببه لم کننبببدللل  

 
 

يهتلن هنل جل  لییٌ ىهتلخٌ ل ینهط دلًل رجتلحاهیتلج لمر ملجیرجنل ولن يهل هللًلپبرل ى بدلللجگرلم اٌجى دلن هنلًلیهلگرًى
شنهطهیهلجیسلج سه يهتلشریفلًلطانکٌمل س ه لطه هلجطت.لجینيهلىرگطلطٌگههل طه ولىبهتل ًلنبهلشباهل تبٌ هللللل

نارتلمکفبهلییبٌ لشباهل جل  للللشيرً دت،لنپه ساه هلش کلًلمسل–ج د.لى چکدجملج لجینيهلًیطجلًلیهلپهطپٌ تلپنهىندگهل
حهلهلیولىنٌ ل ولییٌ لشاهلًج  ل یدهلًلسمهضهتلپنهىندگهلًلشيرً دتل کر هلج دل جل دجشنولج دلًل هلشرجفنهل  نظ رل
طعهلم کنندل  لمحرلپنهىندگهلخٌ ل هلً ٌ لفیه ىهتلیولج لطٌتلج ج هلًل ج لگهىيهتلميه رسهلشباهلًلب بهلىبهتلللل

قمهل  لییٌ ىهتلشاهل ولجییهنلًج  لم یٌ ،لجفرج لمف دتل رجتل ٌجمعلًلمر ملشاهلثرًساندلسرً یسنهل ايٌ تلجط
ىرل هشندلًل هلج لهل دً لج ل نجهل،ل  لشرجیکهل ه رج رلًلر رلمنصفه ولفعهل تلط هطهلًلحمٌقل یرتلخبٌ ل جل  تبهلللل

 ًطنه یهنل ه گر  بد.ل بدجًللمهیبدلجیبسللللللم کنندلسهل نٌج ندلىرلچول ً سرل ولجیانهلًلطقمتل ولجیرجنلن ج لًل نط لخه ٌج هلً
مته  جنل جطن سلًل هلشرفل ول ٌ تل جیرلًلیهلسصه فهلفممل  ل ر همولم کرًفسلن ج لسهٌیطیٌنلمههلجیرج  هنل اه رلشبرجفتلل
جخقلهلً  طنکه تلمدیریتلننلًل یریهتلًلگهىبهل ر همبولىبهتلسهٌیطیبٌ هلطبه مهنل تيبولجسحبه لمهبهلًلم ينبهلجیبرجنللللللللللل

گهشنولم یٌ .لمهل هلیاهللجحنرجملیکته ل یگرلج لشاهل  خٌجطتلم کن رل برجتلحفبصل به لًلجمن بتل يبه هلًللللللشن دهلیهل 
 يه ینولیر نل مٌیرجطهلًلمفه لجلقم ولًللٌج  سلحمٌقل یرلًل نهملن ج تلًل ًطنهل  سلمهتلجیرجنلًلمهنيبهتلشباهلًللل

کلمهنيببهتلمببهلًلشاهطببت،ل ببولشببٌ جتلگر شببگرت،لیببولىاه ببهلمنببهفعلمیببنرل-ط هطببهل-شببکٌفهیهل ًج ببملجلنصببه ت
ىاهىنگهل ًلتلمٌلتل  لستع دلجیرجنلسریتٌنلًلجمکه بهتلب مل جل يبتلگبر لجً تلًلىابهىنگهل ب سلجیرج  بهنل حابنکشلًلللللللل
مناصصل)لیول اه رلفرجمٌشهلًلجیطًلولیر نللادتلط سنايه،ل ن ه ىبهلًل طبه ولىبهتلطبتطلًلطب ههلشباهلسبهلینبٌنللللللللل

طرسهطبرل   بهل جل يبتلسیبک رل ًلبتل  لستع بدل برجتلپ یبتر لًلحاهیبتلج لجىبدجفللللللللللللخهمٌمل گول جشبنولشبدهلج بدرل  للل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.هتلجیرجنلجلکهل اهی دن ج یاٌجىه ولًلج سه هلم  

 ل
مهتلجیرجنلًلشاهلم تهشبد.ل  لر برلجینصبٌ تلًل عنبٌجنللللل وللم دهلمهلجیسلنخریسلشه  لًل جهلحرللهلق ولًلمنکمهل رجتل

نخریسل جهلحرلیولخٌجطتلگرًهلىهتل نگل هبلًل بللىهتلجطهحولجطت،ل نگهلخه اه سٌ ل رجتلمهتل  گنههلجیرجنلًل
 نهینهل یگرلله ول یریتل  ل جهلجطتلیولممصرلج ههلننلشاهلطرجنل ًللرر بهلخٌجى بدل بٌ لیبولفریه ىبهتلىیبدج للللللل

مه ندلم ه ٌ يهلفریه ل یگرلج ل للبیولىهتلپهی سلًلمنٌطمل همعبولجیرج بهل اٌجطبن دلیبول یبنٌید.ل  ل بٌ تلللللللل ىندهلمهل ج
لدملحاهیتلج لمهلًلنره ل نگلًلحاهول ظهمهلجینرجل  طلیم سل دج  دلیولمه ندلىرل نگهلمعهٌمل  ستل ن جولجیسل نگلچول

ىرلخٌجىدل جشت؟لنیهلسضا سلم دى دل جمنولجیسل نگل وللم یٌ لًلج قلمثرللرجقلًلجفغه سنهنلجیسل نگل رفلپ رً ت
ییٌ ىهتلمنکمولًل  ل يهیتل ولییٌ ىهتلشاهلیی دهل یٌ ؟لپ لسهلًلتل هلهلجطتل ینه  دلج لجیسلنخریسلشه  ل
لاههلًلج لمر ملجیرجنل رجتلمتبه  هل بهلسرً یسبرل ب سلجلاههبهلًلحفه بتلج ل به ل يبه هل  لچيبه چٌیلپ یبنيه تلیبولللللللللللل

 ته هلین د.لسٌ ولین دلمهلجفرج لمه رج ٌیهل  سن رلًلپه ولپبهتلمبر مل  ل نبدلًلفرجمبٌملشبدهلجمبهنل برجتلللللللل ٌشن رلپین
 ىهیهلًل ه گیتلییٌ مهنل ول همعول يه هلسقملم کن ر،ل دًنلجینکولیٌچکنریسلچیادجشنهل رجتلمنهفعلشاصبهلل

دتلًلی نولجتلج لشاهلًلى هل ًلتلًلمهنهلخٌ ل جشنول هش رلًل مٌللً یرلجمٌ لخه  ولجطتكلجمریکهلى چگٌ ول شاسلج 
ىرل دج یرلًل طتلیه تلشاهلًلىرل طتلیبه تل یگبرل بولمهبتل   نبدلجیبرجنل جل بولگرمبهلًل بهلیابهللم برلم فیبه یر.للللللللللللل  
 

 بولجم بدلحاهیبتل جطبن سلللللل– هلن  ًتل ه جهیهلب هلىهتلسرً یسنهل ايٌ تلجطقمهل  ل ن ه ىهلًل طه ولىبهتلشباهللل
.............................................................................................یثریببببتلخببببهمٌمرلشبببباهلج لمهببببتلجیببببرجنل)جلل  

 
لللل................................................................ل  سبتلًلىفبنرل يابسلىیبنه لًلىیبتلخٌ شب دتلللللل ه ينریسل  ً ىه،

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   

 يطج ل ضه ًطتللطانگٌتلشٌ جتلىاهىنگهل ًلتلمٌلتل  لستع دلجیرجنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لل
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ملیاتحاد   

 صفحه چهارده

       اطالعیّ يٓى

******** 
أنیٍ يجًع عًٕيي حشب اتحاد يهي پض اس تغیز جثّٓ تّ حشب در تاريخ 

 تا حضٕر اعضاي ايٍ حشب در تٓزاٌ تؼكیم ػذ. 20/2/1389
 
تا طزٔد يهي ايزاٌ آغاس ػذ . اتتذا داريٕع أطتا تزای ػادی رٔح جاَثختگاٌ راِ آسادی  15ايٍ يزاطى در طاعت   

ايزاٌ يک دقیقّ طکٕت  اعالو فزيٕدَذ  ٔطپض يُؼٕر ،اطاطُايّ ٔگشارػي اس عًهكزد طاسياٌ ارايّ ًَٕد َذ  

 سيز تٕدَذ:ػزكت كُُذگاٌ ْیات رئیظّ كُگزِ رااَتخاب كزدَذ كّ تّ ػزح 

 

 حًیذ سارع ) رئیض ( -1

 يُٕچٓز صادق َژاد ) َاية رئیض( -2

 رٔيا يشدي)دتیز( -3

 

تعذاساَتخاب ْیات رئیظّ اعضا تّ تزرطي يُؼٕر ٔاطاطُايّ طاسياٌ پزداختُذ كّ تعذ اس طاعت ْا تحث تیٍ 

یز كم تؼكیالت ايزاٌ تّ دفتز اعضاقزارػذ پیؼُٓادْاي ارايّ ػذِ اسطٕي آَٓا پض اس تصٕية َٓايي كُگزِ تٕطط دت

يزكشي طاسياٌ در نُذٌ ارطال گزدد. يًٓتزيٍ پیؼُٓاد يصٕب أنیٍ كُگزِ ي طاسياٌ در تارِ ي يُؼٕر طاسياٌ 

 تّ ػزح سيز اطت:

 يُؼٕر تصًیى گیزی ػٕد.  6پیؼُٓاد يی گزدد َظثت تّ حذف کهًاتی ًْچٌٕ اطتقالل ٔخٕديختاری در يادِ ی 

 اَتخاتات ػٕراي يزكشي تؼكیالت ايزاٌ اَجاو ػذ كّ َتايج آٌ تّ ػزح سيزاطت:در ايٍ جهظّ ًْچُیٍ 

 

 َفز 102حاضزاٌ در كُگزِ 

 َفز16كاَذيذاْاي ػٕراي يزكشي 

 َفز 5كاَذيذاْاي تاسطي  

 كّ در پاياٌ تّ تزتیة:

 

 راي 95داريٕع أطتا -1

 راي 86ػٓزاو عاػٕري -2

 راي 77ديُغ طتارِ را-3

 راي  76يٓزداد كیاَي -4

 راي  62عهیزضا افؼاري -5

 راي 54عظم حاتى سادِ -6

 راي  51طٓیم َیك طزػت-7

 

 تزاي يذت دٔ طال در ػٕراي يزكشي ٔ آقای فزْاد ػٓزياري تّ طًت تاسرص كُگزِ اَتخاب ػذَذ- تقیّ در صفحّ تعذ

 

 



 اتحاد ملی

 صفحه پانزده

 
 دالیل تصٌیة پیشنياد مطرح شده

 
 جٌاب هٌِدض ػلی تفسّیی دتیس کل هحتسم حصب اتحادهلی

 تا سپاض ّدزّد فساّاى

تدین ًسیلو دالیل تصٌیة پیشنياد مطرح شده در اًلین کنگره حسب درایران تو شرح زیرجيت طررح  

 در شٌرای مرکسی ًپیگیری ىای الزم اعالم می گردد:

 

هلت ایساى کَ شهصهَ ُای شْم تجصیهَ للثاًهَ تهَ تِاًهَ ی هیتلفهی اش ُهس  ْشهَ         دز ایي تسَُ اش تازیخ

ّکٌاز شٌیدٍ هی شْد حصتی کَ هفتیساسهت تهَ ًهام اتحهاد هلهی شایاهتَ  اسهت تاتاهیاز دکیها ّهْشه افاًَ           

هْاضغ ّدید  اُِای خْد زا تؼیي  ًواید .ػاکالًَ ًیات تسای ُواْ کهسدى سهایسًیسُِّای ازْشیاهیْى    

زج کصْز هْاضؼی اتیاذ کٌین کَ تَ ًْػی تاػث تقْیت احااض ًیاش تَ خْد هیتازی تَ ُهس  داخل ّخا

ش ل شْد . اکٌْى کَ تاساًاْز شدید خثسی حاکوهاى ایهساى گًنًْهَ کهَ ه هلحت تقهای خْدشهاى ایجهاب         

هی کٌد سؼی دز تَ اًحساف کصاًدى هثازشات ُوَ ی  سُِّا دازًدچسا هها تها ایهي شهصههَ ُها ُواهْیی       

.کسى ُا تایخ هلت تصزگ ایساى تِتسیي  ْاٍ تس ایهي هدػاسهت کهَ ح ْههت فهدزاتیْ دز کصهْزی تها        کٌین 

ایههي ت  ههس کههْهی هاههاّی اسههت  تهها ت ههَ زههازٍ شههدى تیههس ُههای دینههس ُو ههْى کسدسههتاى  خْشسههتاى            

  گذزتایجاى ّ... .

  

ُهایی ُو هْى   هٌصهْز خْاسهتَ شهْد ایهساى زا تها کصهْز        6شاید تسای دفاع اش ًظسیَ ی هٌدزج دز ههادٍ  

اًنلاتاى  اهسی ا ّالواى هقایاَ کٌٌد ّلی ایي یک هقایاَ ی غیس ػلوی ّصد دز صد غیهس کازشٌاسهاًَ   

است . تسای ه ال گیاهسدهی کَ دز سستاسس کصْزی تَ ّسهؼت اهسی ها تها چٌهدیي سهاػت اخهتالف شههاى        

دز دزک ّفِهن خهک   شًد ی هی ٌٌد دز فِن سهیٌاى یها خهک ی هدینس ُوهاى کهدز هصه ل دازًهد کهَ تلهْ  ُها            

ّ ههْیس کههسد ُهها .خیههس ُس ههص چٌههیي ًیاههت ا ههس تیههْاُین خیلههی خههْ  تیٌاًههَ تههَ هْضههْع ًنههاٍ کٌههین دز  

خْاُین یافت کَ الاکل تسای زسیدى تَ چٌیي هْکؼیتی یؼٌهی تسزهایی یهک ح ْههت فهدزاتیْ خیلهی زاٍ دز       

 زیس دازین ّهاتلصم تاتس ساشی ّهقدهَ چیٌی ُای تایازی است.

 

یاى ایي ً تَ کَ اجاشٍ ًدازین ُدف تلٌد هدت خْدزا  تسای زسیدى تَ یک ُدف کْتاٍ ههدت  دز خاتوَ تات

تَ خطس اًداشین الشم است تا هطالؼَ ی دکیا هْاضغ اػالم شدٍ اش  سُِِّای هیالف ّتجصیَ للة دز 

اهین  تجدید ًظس کلی شْدّاش ًظس دّز ًداشتَ تاشهین کهَ ح ًْهت فهدزالی تها زّی ًاسیًْال      6هفاد هادٍ ی 

 هلت ایساى دست کن اًنًَْ کَ دز فسٌُگ ُای سیاسی هطسی شدٍ است ُیچ  ًَْ ُویْاًی ًدازد .

 

هٌصهْز ت هوین    6زیصٌِاد هی  سدد ًاثت تهَ حهرف کلوهاتی ُو هْى اسهتقالل ّخْدهیتهازی دز ههادٍ ی        

کي  یسی شْد ّفساهْ  ً ٌین کَ دز هقدهَ ی هٌصْزتَ ایي هضوْى گههدٍ اسهت کهَ  سُِّها ّاکهْام سها      

فالت ایساى گًقدز زیْستنی دازًد کَ ًوی تْاى گًِا زاتا تسچاة ُای ّاُی اش ی دینس جدا ًوهْد ّخهْد   

 هیتاز کسدى ی ی اش ُویي تس چاة ُاست.

     

 سسزسست حفاظت اػضادز ایساى دتیس کل تص یالت                                                                

 تاد ّ ًَ خْزشیدیتیات ّ ُصتن ازدیثِصت ُص -  دازیْ  اّستا



 اتحاد ملی

 صفحَ ضبًشدٍ

   

 مرامنامه حزب اتحاد ملی ایران

ـ استمالل ّ توبهيت ارضی ّ يگبًگی هلی ايزاى ثزای هب اس ُوَ ثبالتز است ّ ثَ ُز ليوت ّ در  ۱ 

   آى دفبع هی کٌين. ُز ّضؼی اس 

ـ حبکويت هزدم ّ حکْهت لبًْى پبيَ ًظبم سيبسی ايزاى است. رای آساداًَ هزدم ثبيذ سزًْضت  ۲ 

   ًْع حکْهت ّ سيبست ُبی آى را تؼييي کٌذ. کطْر ّ 

ـ ُيچ لبًْى ّ اکثزيتی ًوی تْاًذ حمْق طجيؼی ّ جذا ًطذًی افزاد را اس آًِب ثگيزد. ايي حمْق کَ  ۳ 

هيثبلِبی حمْق سيبسی، هذًی، التصبدی، اجتوبػی ّ فزٌُگی تؼزيف  اػالهيَ جِبًی حمْق ثطز ّ در 

ضبهل هصْى ثْدى جبى ّ آسادی ّ هبل هزدم در پٌبٍ لبًْى ّ ّظبيف دّلت در تبهيي حذالل  ضذٍ 

  هٌطجك ثب ضئْى اًسبًی ثزای ُوَ هزدم است. ضزايط سًذگی 

ديٌی، جٌسی يب طجمبتی ثَ کسی دادٍ ًوی ـ ُوَ افزاد در ثزاثز لبًْى ثزاثزًذ ّ ُيچ اهتيبس لْهی،  ۴ 

ُيچ کس حك ًذارد ثَ ًوبيٌذگی خذا يب ثَ هُْجت الِی سزًْضت هزدم را در دست گيزد. ديي ّ  ضْد ّ 

حکْهت جذا است. ُيچ همبهی حك ًذارد هذُت افزاد را ثپزسذ. هب الليتی جش در رای گيزی  هذُت اس 

  ًوی ضٌبسين. ُب آًِن هْلتب 

يبسی ّ اتحبديَ ُبی کبرگزی ّ صٌفی ّ اًجوٌِب ثب ُز ػميذٍ ای ثبيذ آساد ثبضٌذ. لبًْى ّ ـ احشاة س ۵ 

دادگبٍ ُب ًگبُذارًذٍ حذّد ّ حمْق آًِب ّ ُوچٌيي اػضبيطبى خْاٌُذ ثْد. آسادی رسبًَ ُبی ُوگبًی  

ی رسبًَ ُب تبهيي ّ لْاًيي السم ثزای حفظ آسادی فؼبليت ُبی آًِب ّ رػبيت حذّد هسئْليت هذً ثبيذ 

  گزدد. تذّيي 

ـ استبًِب ّ ضِزستبًِب ّ ُوَ ّاحذُبی تمسيوبت کطْری در حذ خْد ثبيذ اختيبرات السم را ثزای  ۶ 

داخلی ضبى اس طزيك اًتخبثبت اًجوي ُب داضتَ ثبضٌذ. هب ًظبم حکْهت ُبی هحلی ّ تمسين  ادارٍ اهْر 

ی هحلی پيطٌِبد هی کٌين. استبًِبی حبکويت را هيبى حکْهت هزکشی ّ حکْهت ُب حکْهت ّ ًَ 

  ًوبيٌذگی هسبّی در هجلس سٌب حضْر داضتَ ثبضٌذ. ايزاى ثبيذ اس طزيك 

ـ فبرسی ًطبًَ ّحذت هلی ّ سثبى هطتزک هلی ّ رسوی کطْر است ّ ُز ايزاًی ثبيذ ثَ آى سخي  ۷ 

  گْيذ ّ آهْسش ثجيٌذ.آهْسش ثجيٌذ. ُوچٌبًکَ ُز ايزاًی حك دارد ثَ سثبى هحلی خْد سخي ث ثگْيذ ّ 

ـ دادگستزی ثبيذ اس هزاجغ سيبسی ّ هذُجی هستمل ثبضذ. تطجيك لْاًيي ػبدی ثب لبًْى اسبسی ّ  ۸   

ثز اجزای لْاًيي ّ رسيذگی ثَ ضکبيت افزاد اس حکْهت ثب دستگبٍ دادگستزی است. لضبت  ًظبرت 

  هٌشلت ّ ثی ًيبسی هبلی کَ السهَ استمالل آًِبست ثزخْردار ثبضٌذ. ثبيذ اس همبم ّ 

سيبست خبرجی ايزاى ثبيذ ثز پبيَ ًگِذاری استمالل ّ حبکويت هلی، ًبّاثستگی ثَ لذرتِبی ديگز،  ـ ۹  

  ُوکبری ثب ُوسبيگبى ّ دّستی هتمبثل ثب ُوَ کطْرُب ّ دّری اس هبجزاجْيي ُبی خبرجی ثبضذ. 

بکيذ سيبست ـ ايزاى ثبيذ ًيزُّبی هسلح هتٌبست ثب ًيبسُبی دفبػی ّ اهٌيتی خْد را ثسيج کٌذ. ت ۱۱ 

خبرجی ّ دفبػی ايزاى ثبيذ ثز افشايص اػتوبد هتمبثل ّ ُوکبری در هٌطمَ ّ جلْگيزی اس هسبثمَ  ُبی   



 اتحاد ملی

ُفذٍصفذَ   

  دس خليج فبسط ّ پبک کشدى آسيبی جٌْة ؼشثی اص سالدِبی ضيويبيی ّ ُستَ ای لشاس گيشد. تسليذبتی   

ظشفيت  ـ آصاد کشدى ًيشُّبی تْليذی ّ گزاضتي لذست دّلت پطت سش ُوَ کْضطِبيی کَ ثشای گستشش  ۱۱ 

است. دّلت  التصبدی ّ ثبالثشدى سطخ صًذگی هشدم اًجبم هی گيشد، اصل يک سيبست التصبدی پيطشّ ّ کبسآهذ 

آى صشف  ٌبس ثکطذ ّ ًيشّی جض دس پبسٍ ای صهيٌَ ُبی استشاتژيک ثبيذ خْد سا اص اداسٍ ّ هبلکيت هؤسسبت ک

سضذ  جلْگيشی اص اًذصبسُب ّ سلبثتِبی ؼيش هٌصفبًَ ّ دوبيت اص هصشف کٌٌذگبى ّ فشاُن کشدى ضشايط 

  التصبدی ّ دوبيت اص صٌبيع ّ هؤسسبت هبلی دس ثشاثش فطبسُبی خبسج اص هشدلَ ثلْغ آًِب ضْد.

خذهبت ثبيذ اص ساٍ تضويي ليوت فشآّسدٍ  ـ کطبّسصی ّ تْسعَ سّستبُب دس کٌبس گستشش ثخص صٌعت ّ ۱۱ 

ُبی کطبّسصی، ثشدى صٌعت ّ خذهبت ثَ سّستبُب، گستشش تسِيالت اعتجبسی ّ ضجکَ تْصيع ّ ثِجْد عْاهل  

  ديگش تْليذ، عول گشدد. 

ـ صًبى ثبيذ اص ثشاثشی کبهل سيبسی ّ اجتوبعی ّ لبًًْی ثب هشداى ثشخْسداس ثبضٌذ. يگبًگی ّ استْاسی  ۱۱ 

ًْادٍ ّ ثشاثشی صى ّ هشد دس سّاثط خبًْادگی ّ ثْيژٍ دفظ دمْق کْدکبى ثبيذ تضويي ضْد. ثبيذ ثب ايجبد خب 

  تسِيالت دس ًگِذاسی ّ پشّسش فشصًذاى، ّسّد صًبى سا ثَ پٌَِ فعبليتِبی گًْبگْى آسبًتش کشد. 

ُّص علوی ّ پيطجشد ـ فشٌُگ عبهل ديبتی پيطشفت جبهعَ است. آصادی ٌُش ّ آفشيٌص فشٌُگی ّ پژ ۱۱ 

ّ  فشٌُگ هلی ّ کوک ثَ ثبلٌذگی فشٌُگِبی هذلی ّ گستشش صيش سبخت فشٌُگی کطْس ّ تطْيك ٌُشهٌذاى  

    پژُّطگشاى ثبيذ ساٌُوبی سيبست فشٌُگی ثبضذ.

ـ ثيطتشيي اّلْيت اص آى آهْصش ّ پشّسش است. اص ُيچ سشهبيَ گزاسی ثشای ثبال ثشدى سطخ آهْصش  ۱۱ 

ی گًْبگْى ثْيژٍ دسکْدکبى ّ ًْجْاًبى ًجبيذ دسيػ داضت. آهْصش فٌی ّ دشفَ ای اص ساٍ ثسيج گشُِّبی سٌ 

کشدى اهکبًبت هؤسسبت هختلف دس ثخطِبی گًْبگْى التصبد ثبيذ جبی هِوی دس تالش آهْصش داضتَ ثبضذ.  

ثَ  آهْصش ثبيذ ثب تْجَ داًطگبُِب ثبيذ ثب هؤسسبت ديگش دس پژُّطِبی علوی ّ فٌی ُوکبسی کٌٌذ. ثشًبهَ سيضی  

ًيبصُبی ثبصاس کبس ّ ُوبٌُگ ثب ثشًبهَ سيضی کلی کطْس صْست گيشد. فشصًذاى ايشاى ثبيذ ثب اسصضِبی هلی ّ 

 اًسبًی آضٌب ضًْذ ّ  

ثبيذ پبداش ضبيستَ هبدی  ثب رٌُِبی گطْدٍ ثش تفکش آصاد علوی پشّسش يبثٌذ. ثَ هعلوبى ّ استبداى ّ آهْصضگشاى  

   بى دادٍ ضْد.ّ هعٌْی آً

ـ تْسعَ التصبدی ثبيذ ثب دفظ ّ ثِجْد هذيط صيست ُوگبم ضْد. آة ّ خبک ّ جٌگلِبی ايشاى ّ ُْای  ۱۱ 

  ضِشُب سا ثبيذ اص آلْدگی ّ فشسبيص ّ ًبثْدی دفظ کشد. 

دادى  ـ تْصيع عبدالًَ تش دسآهذ هلی ّ خذهبت، کبستي اص ضکبف طجمبتی ّ تفبّت سطخ صًذگی ضِش ّ سّستب،  ۱۱ 

کْدکبى ثی  فشصت ثشاثش ثَ ُوَ، ثيوَ ُبی ثيکبسی، اص کبسافتبدگی، ثبصًطستگی ّ ثيوبسی، دوبيت اص خبًْادٍ ّ 

ثبصسبصی ّ  سشپشست، ثْيژٍ کطتَ ضذگبى جٌگ ّ هعلْليي ّ جبًجبختگبى جضء جذايی ًبپزيش يک ثشًبهَ هلی 

 پيطشفت است.

آّاسگبى جٌگی ّ تأهيي هسکي ثشای هشدم ثبيذ دس سشلْدَ ـ ثبصسبصی هٌبطك جٌگ صدٍ ّ ججشاى صيبًِبی  ۱۱ 

  طشح ُبی آثبداًی ضِشُب ّ سّستبُبی ايشاى لشاس گيشد. 

ُيئتِبی  ـ ثبيذ ثَ ججشاى عبدالًَ صيبًِبی افشاد ّ ثشطشف کشدى اختالفبت هبلی ثشخبستَ اص اًمالة ثب تطکيل  ۱۱ 

آًکَ ُيچ  ٍ ضذٍ اص هيِي ضشايط هٌبست فشاُن کشد. ثب صالديتذاس پشداخت ّ ثشای ثبصگشداًذى ايشاًيبى ساًذ

الصم سا ثشای  پبداضی ًوی تْاًذ فذاکبسی جبًجبختگبى ّ جبًجبصاى دّساى اًمالة ّ جٌگ سا ججشاى سبصد ثبيذ هٌبثع 

ُن کشدتأهيي صًذگی جبًجبصاى ّ ًيض ثبصهبًذگبى جبًجبختگبى فشا  

 



 اتحاد ملی

 صفحه هجده

یک افشاگری در باري حمایت دَلت بلر َ دَل ارَپایی از اقلیت  -0224اَلیه َیکی یُ آی پی )یُفیه ( در سال 

در  ٌسار وسخً کُچک فرقً ترَریست جمٍُری اسالمی اشغالگر در ایران. ایه افشاگری سىذ دار در تیراژ پىج

چاپ َ بً تمامی سران َ َزارت امُر خارجً بریتاویا، اتحادیً  َاحذ فرٌىگی حسب اتحاد ملی ایران ) یُفیه(

ارَپا، اوگلستان َ بسیاری از کشُرٌای دیگر ارسال شذ، اما شُربختاوً دَلت کارگری بلر کماکان بً حمایت 

در حال حاظر ٌم گُیا آقای بلر بجای حمایت  سیاسی خُد از فرقً ترَریستٍا در ایران ادامً داد. –اقتصادی 

ملت ایران برای مبارزي مردمی با ترَریسم دَلتی فرقً اشغالگر خُد را در اختیار دالالن اسلحً قرار دادي از 

                                                                                                                                    است.

 First WikkiUIP in 2004 about ….                                                                        

                       http://www.isnaufinnews.org/brothers.pdf   
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 اتحاد ملی

 صفحه نوزده

تحلیل تلگراف از نقطه نظر تونی 

 بلر درباره جمهوری اسالمی : 
 بو سخنان بلر درباره رژیم ایران گوش دىیم 

تلگشاف : ٌُگاهی کَ تًْی تلش دس جلسَ کویتَ تحمیك 

گفت "عویمًا" ًسثت تَ اص دست سفتي جاى تیگٌاُاى دس 

عشاق هتأسف است، هْسد استِضا لشاس گشفت. تلش هشدی 

است کَ تیص اص ُش سیاستوذاس تاصًطستَ دیگش، تا 

چٌیي سیطخٌذُایی ّ تذتش اص آى تا فشیادُای تحشیک 

"جٌایتکاس جٌگی" ّ چیضُای ًظیش آى  کٌٌذٍ "تلش دسّغگْ"،

آضٌاست. تٌاتشایي جای تعجة ًیست کَ هشدم اص تالش 

تشای گْش دادى تَ آًچَ تلش هی گْیذ، سّیگشداى ُستٌذ 

ّ تواهی سخٌاى ّی سا تالضی تشای تْجیَ خْد هی 

پٌذاسًذ. الثتَ هٌصفاًَ است کَ تگْئین تْجیَ کشدى، یکی 

 اص تخصص ُای اّست. 

تلش دس سخٌاى دیشّصش، تَ فشاتش اص سّیذادُای اها آلای 

تاسیخی ُن گزس کشد. اّ تَ ها گفت ایشاى دس حال تثذیل 

ضذى تَ یک "چالص تِذیذ کٌٌذٍ" دس تشاتش صلح جِاًی 

است. "هي دائن دس هٌطمَ ُستن. ُوَ جا ضاُذ ًفْر 

ّ تأثیش ایشاى ُستن. ایي ًفْر، هٌفی ّ هخشب است. 

سیستی حوایت هی کٌذ. دست تَ ایشاى اص گشٍّ ُای تشّ

ُشکاسی هی صًذ تا دس سًّذ صلح خاّسهیاًَ خلل ایجاد 

کٌذ." اّ گفت غشب "تایذ سشش سا اص صیش خاک تیشّى 

تیاّسد" ّ خطش ایشاى سا تشطشف کٌذ، حتی اگش ایي کاس 

 هستلضم استفادٍ اص صّس تاضذ. 

هگش ًَ ها تایذ چگًَْ دس تشاتش ایي ُطذاس ّاکٌص ًطاى 

ن؟ آیا تایذ تَ ایي دلیل کَ تلش دس عشاق هشتکة اضتثاٍ دُی

ضذٍ، حشف ُای اّ سا غیشلاتل اعتواد فشض کٌین ّ تَ 

ُطذاسش اعتٌا ًکٌین؟ تحلیل اّ اص ایشاى تش پایَ اطالعاتی 

است کَ تَ هشاتة تیطتش اص اطالعات دستاسٍ عشاق دّسٍ 

صذام حسیي دس دستشط است. چَ اّ سا دّست داضتَ 

چَ ًذاضتَ تاضین، آلای تلش یک ًخست ّصیش  تاضین ّ

ساتك هطلع است کَ دیذگاٍ ُایص، ًظیش پیطیٌیاًص، 

تایذ تْجَ ها سا جلة کٌذ. ّ آًطْس کَ هعلْم است، ًظش اّ 

 دستاسٍ ایشاى صحیح است. 

ژاًْیَ 12 -هٌثع: تلگشاف

 

 



 اتحاد ملی

 صفحه بیست

بب  ۱+۵در پی مذاکزات بدًن نتیجو گزًه 

ایزان در استبنبٌل، بزیتبنیب ً فزانسو تيزان 

 .ًگٌىب دانستند را مسئٌل شکست این گفت

هزاکشٍ دّ سّصٍ، کبتشیي اؽتْى، سّص ؽٌبَ ّ دس پبیبى 
سئیظ عیبعت خبسجی اتذبدیَ اسّپب، بَ صشادت، 

خْاًذ ّ ایي دس دبلی « دلغشدکٌٌذٍ»ّگُْب سا  گفت ایي
اعت کَ دّ طشف دتی صهبًی بشای اداهَ هزاکشات 

دس کٌفشاًظ هؾتشک خبشی ًیض دضْس   ّ  تعییي ًکشدٍ
 ًیبفتٌذ.

 

دس ّاکٌؼ بَ ّیلیبم ُیگ، ّصیش خبسجَ بشیتبًیب، 
خْدداسی »ًتیجَ هبًذى هزاکشات اعتبًبْل، گفت:  بی

ُبی  ؽشط ایشاى اص ُوکبسی، اص جولَ پبفؾبسی بش پیؼ
اػ، بَ ؽذت ًباهیذکٌٌذٍ  بیٌبًَ بْضْح غیشّاقع

 «اعت.
 

ایي ّاضخ اعت ّ بشداؽت »ّصیش خبسجَ بشیتبًیب افضّد: 
اعت. تب صهبًی کَ ایشاى بَ ضشّست  ۱+۵ُوَ گشٍّ 

فؾبس بش ایشاى تٌِب افضایؼ بسی جذی ارعبى ًکٌذ، ُوک
 «یبفت.خْاُذ

 

اکٌْى اًتخبة بب ایشاى اعت؛ هب »ّیلیبم ُیگ افضّد: 
ُوَ کبسی کشدین، کَ بَ پیؾشفت دعت یببین. هب بَ 

ُبیوبى پبیبٌذین ّ  دل دیپلوبتیک دس هْسد ًگشاًی ساٍ
 «گُْبی آیٌذٍ ُوچٌبى ببص اعت.ّ  دسُب بشای گفت

 

اهب ایشاى ببیذ ًؾبى »بسجَ بشیتبًیب تصشیخ کشد: ّصیش خ
ُبی جِبًی دس هْسد  دُذ کَ ًغبت بَ ًگشاًی

دُذ ّ  اػ، تْجَ ًؾبى هی ای هبُیت بشًبهَ ُغتَ
الوللی سّبشّ  صْست بب اًضّای فضایٌذٍ بیي دس غیش ایي

ت بَ عضم ّ اسادٍ هب تشدیذ ؽْد. ایشاى ًببیذ ًغب هی
 «ببؽذ.داؽتِ

 

یؾل آسیْ هبسی، ّصیش خبسجَ فشاًغَ اص عْی دیگش ه
ًیض صشیذب ایشاى سا هغئْل ؽکغت هزاکشات 

کبهال »ُبی تِشاى سا  ؽشط اعتبًبْل داًغت ّ پیؼ
 خْاًذ.«ًبپزیشفتٌی

 

ُب ّ  ؽشّط آًِب لغْ تذشین»ّصیش خبسجَ فشاًغَ گفت: 
. ایي ؽشّط ُوَ چیض سا بَ عبصی بْد دق غٌی

 «کؾبًیذ.بغت بي
 

بَ دلیل ُوکبسی ًکشدى »فضّد: هیؾل آسیْ هبسی ا
تْاًذ  الوللی اًشژی اتوی ٌُْص ًوی ایشاى، آژاًظ بیي

 «آهیض اعت. تبییذ کٌذ بشًبهَ اتوی ایشاى هٌذصشا صلخ
 

اص بشخْسد »هیؾل آسیْ هبسی بب بیبى ایٌکَ فشاًغَ 
، تصشیخ کشد کَ هْضع «ُیبت ایشاًی هتبعف اعت

بَ جلْ سا  بی هلوْطُ ُشگًَْ بذث دسببسٍ گبم»آًِب 
 «غبخت.ًبهوکٌ

 

ّصیش خبسجَ فشاًغَ بب ایي دبل تبکیذ کشد کَ سعیذى 
 دل دیپلوبتیک ٌُْص هوکي اعت. بَ ساٍ

 

ُبی تبصٍ علیَ  ّی ُوچٌیي ًغبت بَ ّضع تذشین
هب اهیذّاس بْدین دس »ایشاى ُؾذاس داد ّ گفت: 

ّ هبغْطی بب ایشاى دسببسٍ   اعتبًبْل هزاکشات عبصًذٍ
 «اػ داؽتَ ببؽین. ای بشًبهَ ُغتَ

       سادیْ فشدا

 



 صفحه بیست و یک

دولت آمریکا با دارایی بلوکه شده 

.چه خواهد کرد؟ ملت ایران  

طی ّ یکظبل پیغ در یکزّس آثبى هبٍ در حبلیکَ هي  پیشگفتار:

هیلیْى ایزاًی دیگز در هذارص  ّ خبًْادٍ ام ثَ ُوزاٍ طی ّ پٌح
خْد  اًظبًی کبر ّ سًذگی تحصیل ّ ّ هحل کبر ّ هٌبسل خْد ثَ

ثَ فزهبى خویٌی  تجِکبرطیبطیهؼغْل ثْدین، ثٌبگِبى چٌذیي 
ّ هظعْد رخْی اس عزف طبسهبى هدبُذیي خلق ثَ طفبرت 
آهزیکب یْرع هظلحبًَ ًوْدٍ ّ ثَ ثِبًَ هوبًعت اس خزّج اطٌبد 

ُب ّ  ت، طفبرت آهزیکب را اػغبل ّ توبهی دیپلْهبتطیب اس طفبر
گبرد طفبرت ّ خذهَ را ثَ گزّگبى گزفتٌذ ّ طپض تحْیل 
گزُّی اس هبهْریي کویتَ دادًذ کَ هتؼکل اس چبقْ کؼِب ّ 

ثْدًذ کَ ثَ اطتخذام خویٌی در آهذٍ  قْاداى فحؼب خبًَ تِزاى
یي ّ ثْدًذ. فیلن اػغبل ایي طفبرت تْطظ تفٌگچی ُبی هدبُذ

کویتَ فقظ در ُوبى رّس طیشدٍ آثبى پٌدبٍ ّ ُؼت ثزای یکجبر 
پخغ ػذ ّ طپض ثذطتْر خویٌی آًزا تْقیف کزدًذ ّ در یک 
ثبسطبسی هدذد آًزا ثَ داًؼدْیبى ًظجت دادًذ ّ دّثبرٍ ُوبى 
کویتَ ایِب در کظْت درّغیي داًؼدْیی ثَ حجض تزّریظتی 

در ُویي اثٌب دّلت  *.گزّگبًِب ّ اداهَ اػغبل طفبرت پزداختٌذ
ّقت آهزیکب دارایی هزدم ایزاى را کَ ُیچ ًقؼی در اػغبل 
طفبرت را ًذاػتٌذ ثلْکَ کزد ّ هزدم ثی تقصیز ایزاى ثب ثزچظت 

ّ اثز اًگؼت ّ عذم صذّر رّادیذ، اهْر  تزّریظت رّثزّ گؼتٌذ
کٌظْلی ّ هؼکالت تحصیل، تدبرت، هظبفزت ّ ارتجبط ثب خِبى 

ّع خْد حول کزدًذ. اس طْی دیگز تزّریظتِبی ّ غیزٍ را ثز د
خبهٌَ ای کَ ثغْر هظتقین یب غیز هظتقین -ػبخَ رفظٌدبًی

در اػغبل طفبرت ّ گزّگبًگیزی ًقغ داػتٌذ ثب هِز ّ گذػت 
دّلتِبی ّقت آهزیکب هْاخَ ػذًذ ّ اخبسٍ یبفتٌذ ثَ آهزیکب 
هِبخزت ّ ػبخَ طبسی ّ تخن گشاری تزّریظتی ّ تحزیک 

ى ّ غیز هظلوبًبى آهزیکب ثپزداسًذ، الجتَ ثب ًقبة داًؼدْ هظلوبًب
ّ طزهبیَ گشار ّ فعبلیي طیبطی طبخت ّسارت اعالعبت ثب راًت 
حکْهت خوِْری اطالهی. ػْرثختبًَ آخزیي اقذام ایي راًت 
تزّریظت ُبػوی رفظٌدبًی ُوبى کٌفزاًض گذر ثَ 

ثَ دهْکزاطی در یکی اس داًؼگبٍ ُب ی آهزیکب ّ گشارع آى 
کٌگزٍ ایي کؼْر اطت ثب پیبم صْتی ارژًگ داّدی ثعٌْاى سًذاًی 
طیبطی!؟ تْ گْیی خٌبة داّدی در ُتل اّیي هؼغْل پذیزایی 
ّ توزیي ثیبًیَ ّ طخٌزاًی اس عزیق ظجظ صذای خْد اطت، یب 
گشارػی اس یک ثبًْی لِظتبًی کَ ثذلیل طفز ثَ ایزاى ّ 

زاًْفیل هعزفی ًْػیذى دّغ آثعلی، فزدی ایزاًذّطت ّ ای
هیؼْد، الجتَ اس عزیق صذای آهزیکب. هبًذٍ ام چَ ثگْین؟ توبم 
آى رّسُب در خلْی چؼون رژٍ هیزّد، فتٌَ پٌدبٍ ّ ُفت، اػغبل 
طفبرت یک کؼْر خبرخی، خٌگ، تحزین، هحذّدیت، 
طبًظْر،ثزچظت تزّریظتی، تْرم ثخبعز راًتخْاری دّ ثبًذ 

اعضبی کٌفزاًض هزثْعَ) خبهٌَ ای، اعشام -هبفیبیی رفظٌدبًی

تْطظ ثبًذ گشارع آى در ُویي گبٌُبهَ هْخْد اطت( 
رفظٌدبًی ثَ کبًبدا، آهزیکب، اًگلظتبى،طْئذ ّ ارّپب ّ اهزّس ثبس 
ُن یک ًبثبّری دیگز در هقبثل خْدم ّ یبراى در ثٌذم کَ الجتَ در 
ُتل ًیظتٌذ ّ ثدبی اهکبًبت ضجظ صذا ػکٌدَ هیؼًْذ ّ دٍ ُب 

اًی هعوْلی کَ ثدش اطتقالل ّ آسادی ُیچ چیش دیگزی هیلیْى ایز
ًویخْاٌُذ. ًَ خوِْری اطالهی طجش ّ ًَ هؼکی ًَّ یک 
حکْهت دطت ًؼبًذٍ دیگز هثل فتٌَ طبل پٌدبٍ ّ ُفت هٌتِی 
ایٌجبر تْطظ پظزُبی گظتبخ رفظٌدبًی ّ دالل ُبی اطلحَ 

ی طبسُب کَ در حیي سًذاًی ثْدى ثب هْی ثلٌذ ّ چِزٍ ای ًْراً
ثَ خبًَ هیبیٌذ تب اس ایؼبى فیلن ثز علیَ خوِْری اطالهی ضجظ 
ّ پخغ ػْد؟ ثَ ُز حبل اهیذّارم ثدبی دیذى چیشُبی غزیجتز 
کَ ثٌفع ُیچکض ًیظت، دّلت آهزیکب ثخؼی اس اهْال ثلْکَ 

حشة ػذٍ را ثصْرت یک ایظتگبٍ رادیْیی هْج کْتبٍ در اختیبر 
اراى هب درداخل ّ خبرج اس اتحبد هلی قزار دُذ تب یبراى ّ ُْاد

کؼْر هزدم ایزاى را ثزای تعییي یک حکْهت هزدهی ّ دهْکزاتیک 
ُوبٌُگ ًوبیذ. ثیؼتز اس ػغ هبٍ ُن ثَ ایظتگبٍ رادیْیی 
ػوب ًیبس ًذارین ّ ُویي هذت ثزای ُوبٌُگی هزدم عجق 
هحبطجبت ّ ًظز طٌدی ُبی داخلی هب کبفی اطت ّ یقیي 

زًْػت کٌفزاًض ُبی قجلی ّ دارین ایي کٌفزاًض ُن ثَ ط
غزاهتگیزاى پبًصذ هیلیْى دالری هجذل خْاُیذ ػذ. پض ثَ تٌِب 
آلتز ًبتیْ هْخْد کَ هلت ایزاى ُظتٌذ ثیبًذیؼیذ ّ ثزای رطیذى 
ثَ هزدم ػزیف ّ آسادیخْاٍ ایزاى عجق پیؼٌِبد هؼخص چٌذهیي 
ثبرٍ اس پل هغوئي حشة اتحبد هلی ایزاى اطتفبدٍ کٌیذ تب دّثبرٍ 
ُن هلت هب ّ ُن طیبطتِبی خبرخی ػوب در قجبل ایزاى ثب 
تخزیت پل طبخت تزّریظت ُب ثَ ثي ثظت ّ عذم اصغکبک 

                                                                       ًیبًدبهذ.

 ثب طپبص ّ درّد
 دثیز کل تؼکیالت ّ حفبظت اعضبء در ایزاى                           

 داریْع اّطتب                                                                

 ّ طخٌگْی حشة اتحبد هلی ایزاى                                      

یذیچِبرم ثِوي هبٍ ُؼتبد ّ ًَ خْرػ –ثِشاد رضبدّطت   

*ثزای دریبفت فیلن اػغبل طفبرت آهزیکب در تِزاى تْطظ اعضبی 
طبسهبى هدبُذیي خلق ّ کویتَ ثذطتْر خویٌی ّ هظعْد 
رخْی ّ درطت کزدى یک فیلن خعلی ثزای تخزیت چِزٍ هلت 
هِزّرس ّ آسادیخْاٍ ایزاى ثب هب توبص یب هکبتجَ داػتَ ثبػیذ. درّد 

                                                           



 صفحه بیست و دو

ایاالت متحده آمریکا -گسارش تحقیق و تفحص از روند داوری ایران   
 ایبالت ِتسذٖ آِشیکب اِشٚص عٗ ؽٕجٗ دس صسٓ ػٍٕی ِدٍظ تٛعػ کبظُ خالٌی لشائت ؽذ. -گضاسػ تسمیك ٚ تفسص اص سٚٔذ داٚسی ایشاْ 

 آِشیکب ثٗ ؽشذ ریً اعت: ِتسذٖایبالت  -ثٗ گضاسػ خبٔٗ ٍِت، ِتٓ گضاسػ تسمیك ٚ تفسص اص سٚٔذ داٚسی ایشاْ 

 عیبعی( -فٕی -اص ثیبٔیٗ اٌدضایش تب تؾىیً دیٛاْ )ثشسعی زمٛلی -1

 ِمذِٗ: -1/1

سٖ سٚاثػ ایشاْ ٚ آِشیىب، چٕذ سٚص پظ اص تصشف عفبست آِشیىب دس تٙشاْ ٚ تؾذیذ ثسشاْ دس سٚاثػ دٚ وؾٛس، سئیظ خّٙٛس ٚلت آِشیىب ثب اػالَ ٚظؼیت فٛق اٌؼبدٖ دسثب
ؼشذ دػبٚی ٘ب ٚ اِٛاي دٌٚت ایشاْ ٚ عبصِبٔٙب ٚ ؽشوتٙبی دٌٚتی دس آِشیىب ٚ ٔضد ثبٔىٙبی آِشیىبیی خبسج اص آِشیىب سا ِغذٚد وشد. پظ اص آْ سٚٔذ  ٗ داساییوٍی

وٗ دس آعتبٔٗ اِعبی ثیبٔیٗ ٘بی ِختٍف دس ِسبوُ آِشیىب ؽتبة ثیؾتشی گشفت ٚ اص ِسبوُ آِشیىب دعتٛس ِٛلت ِجٕی ثش تٛلیف اِٛاي ایشاْ گشفتٗ ؽذ. ثٗ ؼٛسی 
 دػٛی ػٍیٗ عبصِبٔٙب ٚ ِٛعغبت دٌٚتی ایشأی دس دادگب٘ٙبی آِشیىب ؼشذ ؽذٖ ثٛد.  440اٌدضایش ثیؼ اص 

اص تٛلیف اِٛاي  ایبالت ِتسذٖ ثٗ ػٕٛاْ یه ساٖ زً ثشای پبیبْ دادْ ثٗ ثسشاْ ثٛخٛد آِذٖ ٔبؽی اص ِٛظٛع گشٚوبٔگیشی ٚ ّ٘چٕیٓ ِٛظٛع ٔبؽی -دیٛاْ داٚسی ایشاْ 
بَ سعبٔذ تب دس ایشاْ اص عٛی ایبالت ِتسذٖ آِشیىب تبعیظ ؽذ. دس خٙت زً ایٓ ِؾىً دٌٚت اٌدضایش ِزاوشات ٚ ِؾٛستٙبی فؾشدٖ ای سا ثب ٘ش دٚ ؼشف ثٗ أد

 1359ٚ ثیبٔیٗ دس ثیغت ٚ ُٔٙ دیّبٖ ٔٙبیت ثٗ یه ساٖ زً ِٛسد لجٛي ؼشفیٓ وٗ زبٚی تؼٙذاتی ثشای دٚ دٌٚت اعت ِٕتٙی ؽذ. زبصً آْ تالؽٙب اِعبی د
ؽٛد دس ٔٙبیت ِٛسد لجٛي ٚ تٛافك ایشاْ ٚ ایبالت  یبد ِی« ثیبٔیٗ ٘بی اٌدضایش»وٗ اص آٔٙب ثٕبَ « ثیبٔیٗ ِشثٛغ ثٗ زً ٚ فصً دػبٚی»ٚ « ثیبٔیٗ وٍی» ثبؽذ.  ِی

 " 4ثٕگشیذ ثٗ پیٛعت ؽّبسٖ » ِتسذٖ لشاس گشفت. 

 ٔگبٖ وٍی -2/1

الفبت ثٗ داٚسی آْ ُ٘ ثٗ صٛست ثغیبس وٍی ٚ ثذْٚ تؼییٓ ِٛظٛع ٘ش یه اص دػبٚی ثٗ صٛست الیسٗ ای ثٗ ِدٍظ تمذیُ ؽذ وٗ ِدٍظ ؽٛسای ِٛظٛع اسخبع اخت
لبْٔٛ  139ثب آْ ِٛافمت وشد. دس ّ٘بْ خٍغٗ ػٍٕی سئیظ ِدٍظ اػالَ وشد وٗ ثشای ته ته دػبٚی ِی ثبیغت ِؽبثك اصً  1359دیّبٖ  26اعالِی دس لبْٔٛ 

پشٚٔذٖ ٚ ادػبی خبسج اص دیٛاْ ثشای  17لبْٔٛ اعبعی ثٗ ثیؾتش اص  139اعبعی خٙت تصٛیت تمذیُ ِدٍظ گشدد. )تبعف ثبستش ایٕىٗ ایٓ سٚٔذ ٚ ایٓ ٔمط اصً 
آئیٓ ٔبِٗ  99ٚ  98ٖ لبْٔٛ اعبعی ثٛدٖ اعت. ثؼالٖٚ ِؽبثك ِبد 139ٌزا اداِٗ سٚٔذ ثذْٚ تصٛیت ِدٍظ ِخبٌف صشیر اصً   ِصبٌسٗ تؼّیُ دادٖ ؽذٖ اعت.(

 داخٍی ِدٍظ ٚلت ِٛاد ػٙذٔبِٗ، ... ثبیذ ظّیّٗ الیسٗ لبٔٛٔی ِی ثٛد، زبي آٔىٗ دس ایٓ الیسٗ چٕیٓ ٔؾذ. 

 اعتشداد داسایی ٘بی ایشاْ )تؼٙذات ِبٌی ٔبؽی اص ثیبٔیٗ( -3/1

(، وٍیٗ داسائیٙب ٚ اِٛاي ِغذٚد 1979ٔٛاِجش  14) 1358آثبْ ِبٖ  23ٗ لجً اص ث« ٚظؼیت ِبٌی ایشاْ»ثٗ ِٛخت ثیبٔیٗ ٘بی اٌدضایش، آِشیىب ِتؼٙذ گشدیذ وٗ ثب اػبدٖ 
 ؽذٖ ایشاْ وٗ پظ اص گشٚگبٔگیشی تٛلیف ّٔٛدٖ سا آصاد ّٔبیذ، ایٓ اِٛاي ِؾتًّ ثش ِٛاسد ریً ثٛدٖ اعت:

 . ٚخٖٛ ٔمذی )اٚساق ثٙبداس ٚ ؼال(1

 . اِٛاي ٚ تدٙیضات ٔظبِی2

 . اِٛاي دیپٍّبتیه3

 )غیش ٔظبِی(  civil. اِٛاي 4

 . اِٛاي ؽبٖ ٚ خبٔٛادٖ عٍؽٕتی ثؼٕٛاْ اِٛاي ایشا5ْ

ِیٍیبسد دالس دس ِدبٌظ ٚ ِسبفً ِختٍف ِؽشذ ؽذٖ اعت،  24تب  10٘ش چٕذ دس ساثؽٗ ثب ٚخٖٛ ٔمذی ایشاْ دس ٔضد ثبٔىٙبی آِشیىبیی، آِبسی دلیك ٚخٛد ٔذاسد ٚ سلُ 
ِی گٛیٕذ: داسایی ٘بی ِغذٚد ؽذٖ دس « تدشثٗ یه ثسشاْ»ثؼٕٛاْ ِغئٌٛیٓ ثشسعی اِٛاي ایشاْ دس آِشیىب دس وتبة اِب ساثشت وبسط ٚي ٚ سیچبسد خی. دیٛیظ، 

 ( ِیٍیبسد دالس ثٛدٖ اعت.12087-10987تبسیخ زً ٚ فصً ٔٙبیی ثیٓ )

 ثیبٔیٗ ٘ب ٚ دس دٚ ٔٛثت ِٕتمً وشدٖ اعت:ِیٍیبسد دالس داسایی ٘بی ایشاْ سا دس چبسچٛة تشتیجبت ِمشس دس  10عشأدبَ آِشیىب سعًّب، ثبٌغ ثش 

أگٍٕذ ٚاسیض گشدیذ. اص  -ه آٚ. دس ٔٛثت اٚي ّ٘ضِبْ ثب اِعبی ثیبٔیٗ زذٚد ٘ؾت ِیٍیبسد دالس اص ٚخٖٛ ایشاْ ٔضد ثبٔىٙبی آِشیىبیی آصاد ٚ ثٗ زغبة اِبٔی دس ٔضد ثب1ٔ
 ایٓ ِجٍغ:

آِشیىب دس ٔیٛیٛسن لشاس گشفت. ثشای  Fedral Reserveبؽی اص ٚاَ ٘بی عٕذیىبیی دس اختیبس ثبٔه فذساي سصٚ ِیٍیبسد دالس ثشای تغٛیٗ ثذ٘ی ایشاْ ٔ 667/3. زذٚد 1.1
بٔىٙبی عٕذیىبیی ٘یأت تسمیك ایٓ عٛاي ِؽشذ ؽذ وٗ ثب تٛخٗ ثٗ ایٕىٗ ثخؼ ػّذٖ ای اص ٚاَ ٘بی عٕذیىبیی ثب ثٙشٖ ٔبصي ثٗ ایشاْ دادٖ ؽذٖ ثٛد ٚ اص عٛی ث

ثبٔىی صٛست ٔگشفتٗ ثٛد، تبخیشی ٔیض دس پشداخت الغبغ عشسعیذ  ثذ٘ی ٘ب، ثٗ غیش اص ثشخی اص ثبٔىٙبی آِشیىبیی ػعٛ ایٓ گشٖٚ« زبي ؽذْ»دسخٛاعتی ثشای 
دیْٛ اصشاس داؽتٕذ، آِشیىب ٔیض « زبي ؽذْ»ؽذٖ ِشثٛغ ثٗ ثبٔىٙبی ِضثٛس صٛست ٔگشفتٗ ثٛد، ثبٔه ِشوضی ایشاْ ٚ اػعبء ٘یأت پیگیشی ِزاوشات ٔیض ثش ػذَ ظشٚست 

زبي »گٛٔٗ ٚاَ ٘ب تّىیٓ ّٔٛدٖ ثٛدٔذ، چشا ثٗ صٛست ٔبگٙبٔی ٚ ثٗ اصشاس ّٔبیٕذٖ دٌٚت، تصّیُ ثٗ ثٗ صشف دادْ تعّیٕی اص عٛی ثبٔه ِشوضی ایشاْ ثشای ایٓ 
اوشٖ ایٓ دیْٛ صٛست گشفت؟ ِغبٌٗ ای وٗ اعجبة ؽگفتی ٘یأت آِشیىبیی سا ٔیض فشاُ٘ وشد. ِؽبثك گفتٗ ٚاسْ وشیغتٛفش، عشپشعت ٘یأت آِشیىبیی ِز« ّٔٛدْ

ُ٘ دٌٚت  1981ژأٛیٗ  15ثبٔىٙب [ ی آِشیىبیی] ثٛد ٚ ٔٗ دٌٚت آِشیىب. تب   بصپشداخت دیْٛ ثبٔىی ثٗ صٛست یه خب، ٔٗ خٛاعتٗؽگفت آٚس ایٓ اعت وٗ ث»وٕٕذٖ، 
ثٙشٖ ( )ِمصٛد پشداخت الغبغ پشداخت ٔؾذٖ ثذ٘ی خٛاٖ اصً دیٓ یب currentآِشیىب ٚ ُ٘ ثبٔىٙب، تصٛسؽبْ ایٓ ثٛد وٗ ایشأی ٘ب زذاوثش ثب ثٗ سٚص سعبٔذْ دیْٛ )

غ ٔبگٙبٔی ٚ تٕٙب آْ اعت( ٚ عپشدْ تبِیٓ ٘بی اظبفی خٙت تعّیٓ پشداختٙبی آتی ِٛافمت خٛإ٘ذ وشد ٚ الغیش. ایٓ خٛد ایشأی ٘ب ثٛدٔذ وٗ دس یه تغییش ِٛظ
بلی دس زك ثبٔىٙب ِسغٛة اعت اػتشاض آْ پٕح سٚص لجً اص آصادی گشٚگبٔٙب اػالَ وشدٔذ تشخیر ِی دٕ٘ذ اوثش دیْٛ ثبٔىی سا یه خب پشداخت وٕٕذ. اگش ایٓ اِش اسف

ِیٍیْٛ دالس وٗ آِشیىب ثبثت آْ عٕذی اسائٗ  400. اٌجتٗ پظ اص تغٛیٗ ٚاَ ٘بی عٕذیىبیی ِجٍغ   «ِتٛخٗ ایشأی ٘ب اعت ٔٗ دٌٚت ایبالت ِتسذٖ ٚ زتی خٛد ثبٔىٙب
ِیٍیبسد دالس ثشای تغٛیٗ ثذ٘یٙبی ازتّبٌی ثبٔىٙبی  418/1. زذٚد 1.2ْ ِغتشد ؽذ. ِیٍیْٛ دالس ثٗ ایشا 545ٔىشدٖ ثٛد، ثؼالٖٚ ثٙشٖ ِتؼٍك ثٗ آْ خّؼًب ثٗ ِجٍغ 
 أگٍٕذ  -ضی اٌدضایش دس ثبٔه آٚایشاْ ثٗ ثبٔىٙبی آِشیىبیی دس زغبثی ثٕبَ ثبٔه ِشو

 



          صفحه بیست و سه                                                                                 

آٍزینا صر ّی٘ی٘رك قزار گزكت. تزای  Fedral Reserveٍیيیارص صالر تزای تظ٘یٔ تضٕی ایزاُ ّاػی اس ٗاً ٕای طْضینایی صر استیار تاّل كضراه رسٗ  667/3. دضٗص 
اّنٖای طْضینایی ٕیأت تذقیق ایِ ط٘اه ٍغزح ػض مٔ تا ت٘جٔ تٔ ایْنٔ تشغ ػَضٓ ای اس ٗاً ٕای طْضینایی تا تٖزٓ ّاسه تٔ ایزاُ صاصٓ ػضٓ ت٘ص ٗ اس ط٘ی ت

تاّنی ؿ٘رت ّگزكتٔ ت٘ص، تاسیزی ّیش صر پزصاست اقظاط طزرطیض  تضٕی ٕا، تٔ ؿیز اس تزسی اس تاّنٖای آٍزینایی ػض٘ ایِ گزٗٓ« داه ػضُ»صرس٘اطتی تزای 
صیُ٘ اؿزار صاػتْض، آٍزینا ّیش « داه ػضُ»ػضٓ ٍزت٘ط تٔ تاّنٖای ٍشت٘ر ؿ٘رت ّگزكتٔ ت٘ص، تاّل ٍزمشی ایزاُ ٗ اػضاء ٕیأت پیگیزی ٍذامزات ّیش تز ػضً ضزٗرت 

داه »گّ٘ٔ ٗاً ٕا تَنیِ َّ٘صٓ ت٘صّض، چزا تٔ ؿ٘رت ّاگٖاّی ٗ تٔ اؿزار َّایْضٓ صٗىت، تـَیٌ تٔ تٔ ؿزف صاصُ تضَیْی اس ط٘ی تاّل ٍزمشی ایزاُ تزای ایِ 
امزٓ ایِ صیُ٘ ؿ٘رت گزكت؟ ٍظاىٔ ای مٔ اطثاب ػگلتی ٕیأت آٍزینایی را ّیش كزإٌ مزص. ٍغاتق گلتٔ ٗارُ مزیظت٘كز، طزپزطت ٕیأت آٍزینایی ٍذ« َّ٘صُ

ٌٕ صٗىت  1981ژاّ٘یٔ  15تاّنٖا [ ی آٍزینایی] ت٘ص ٗ ّٔ صٗىت آٍزینا. تا   اسپزصاست صیُ٘ تاّنی تٔ ؿ٘رت یل جا، ّٔ س٘اطتٔػگلت آٗر ایِ اطت مٔ ت»مْْضٓ، 
تٖزٓ ( )ٍقـ٘ص پزصاست اقظاط پزصاست ّؼضٓ تضٕی س٘آ اؿو صیِ یا currentآٍزینا ٗ ٌٕ تاّنٖا، تـ٘رػاُ ایِ ت٘ص مٔ ایزاّی ٕا دضامثز تا تٔ رٗس رطاّضُ صیُ٘ )

غ ّاگٖاّی ٗ تْٖا آُ اطت( ٗ طپزصُ تاٍیِ ٕای اضاكی جٖت تضَیِ پزصاستٖای آتی ٍ٘اكقت س٘إْض مزص ٗ الؿیز. ایِ س٘ص ایزاّی ٕا ت٘صّض مٔ صر یل تـییز ٍ٘ض
اقی صر دق تاّنٖا ٍذظ٘ب اطت اػتزاف آُ پْج رٗس قثو اس آساصی گزٗگاّٖا اػالً مزصّض تزجیخ ٍی صْٕض امثز صیُ٘ تاّنی را یل جا پزصاست مْْض. اگز ایِ اٍز ارك

ٍیيیُ٘ صالر مٔ آٍزینا تاتت آُ طْضی  400. اىثتٔ پض اس تظ٘یٔ ٗاً ٕای طْضینایی ٍثيؾ   «ٍت٘جٔ ایزاّی ٕا اطت ّٔ صٗىت ایاالت ٍتذضٓ ٗ دتی س٘ص تاّنٖا
 ُ ٍظتزص ػض. ٍیيیُ٘ صالر تٔ ایزا 545ارائٔ ّنزصٓ ت٘ص، تؼالٗٓ تٖزٓ ٍتؼيق تٔ آُ جَؼًا تٔ ٍثيؾ 

اّگيْض تٔ اٍاّت  -ٍیيیارص صالر تزای تظ٘یٔ تضٕیٖای ادتَاىی تاّنٖای ایزاُ تٔ تاّنٖای آٍزینایی صر دظاتی تْاً تاّل ٍزمشی اىجشایز صر تاّل آٗ 418/1. دضٗص 1.2
ٍیيیُ٘ صالر اؿو ٗ تٖزٓ آُ  810پیگیزی ٕای سیاص ٍثيؾ ٍیيیُ٘ صالر تیؼتز اس صیُ٘ اصػایی ت٘صٓ اطت مٔ پض اس  605گذاػتٔ ػض. مٔ طزاّجاً ٍؼيً٘ گزصیض مٔ 

 تٔ ایزاُ تزگؼت صاصٓ ػض.

 ٍیيیارص صالر، ّقضًا تٔ ایزاُ پزصاست ػض. 87/2. تاقیَاّضٓ ٗج٘ٓ ٍذم٘ر یؼْی 1.3

اسو آٍزینا مٔ ت٘طظ ٍذامٌ آٍزینایی ت٘قیق ٍیيیارص صالر اس ٗج٘ٓ ایزاُ ّشص تاّنٖای آٍزینایی ص 2/2. صر ّ٘تت صًٗ، ػغ ٍآ پض اس اّؼقاص تیاّیٔ ٕا، دضٗص 2
 ػضٓ ت٘ص، آساص ػض.

« ٍذنً٘ تٔ». ٍغاتق تیاّیٔ، ٍی تایظت یل ٍیيیارص صالر آُ تٔ یل دظاب تضَیْی )صر ٕيْض( مٔ صر ؿ٘رت ٍذنٍ٘یت ایزاُ صر صی٘اُ صاٗری صػاٗی، ٍثيؾ 2.1
 تٔ دظاب ایزاُ پزصاست گزصیض. ٍظتقیًَا اس آُ پزصاست گزصص، ٗاریش ػض ٗ یل ٍیيیارص صالر صیگز 

ٍیيیارص صالر طایز صارایی ٕای ایزاُ ّشص ٍ٘طظات آٍزینایی، ٍ٘ج٘ص ت٘صٓ اطت. مٔ تا مُْ٘ ٕیچ طْض ٗ ٍضرمی صاه تز اقأٍ صػ٘ای تزای  1/2. تیِ یل تا 2.2
ٗ تزسی اصػإای  15ٗ اىق  67ٗ ب 61ٗ ب 1اىق ٍْجَئ پزّٗضٓ باطتزصاص آُ صر ط٘اتق ٍ٘ج٘ص ّیظت، ٍگز تٔ ّذ٘ پزامْضٓ صر پزّٗض ٕای گزٗٓ ب ٗ گزٗٓ تشيلات 

 ٍتقاتو صر صػاٗی اتثاع.

 دظاب تضَیْی -4/1

ؿاصر ٍی تیاّیٔ، ایزاُ ٍ٘ظق گزصیض یل دظاب تضَیْی ّاٍذضٗص تا ٍثيؾ اٗىیٔ یل ٍیيیارص صالر تزای پزصاست ٍثاىؾ ادناٍی مٔ تٔ ط٘ص آٍزینایی ٕا  7صر ٍاصٓ -
، ٍ٘ج٘صیٖای دظاب تضَیْی ؿزكًا تزای پزصاست ٗ تأصیٔ ادناٍی اطت مٔ ػيیٔ ایزاُ ؿاصر ػضٓ اطت استـاؽ یاتض. ٕز گآ تاّل ٍزمشی ػ٘ص ایجاص َّایض

اب را تٔ ٍیيیُ٘ صالر تْشه َّایض، ایزاُ ٍ٘ظق اطت ك٘رًا ٍ٘ج٘صی دظ 500اّگيظتاُ صر اتتضا ٗ تؼضًا تاّل تظ٘یٔ ٕيْض اعالع صٕض مٔ ٍ٘ج٘صی ایِ دظاب اس ٍثيؾ 
تاّل ٍزمشی  7/11/85/ٕـ/ً ٍ٘رر 985ٍیيیُ٘ صالر تزطاّض، تا سٍاّی مٔ ميیٔ صػاٗی آٍزینا ػيیٔ ایزاُ پایاُ پذیزص. ٍغاتق ضَیَٔ طْض ػَارٓ  500طغخ 

نی تٔ ایِ دظاب ٗاریش گزصیضٓ اطت ٍیيیارص صالر تضُٗ ادتظاب تٖزٓ تاّ 026/023/020/3ٍثيؾ  30/10/1385تا ٍ٘رر  27/5/1360جَٖ٘ری اطالٍی ایزاُ اس تاریز 
ٍیيیُ٘ صالر صر دظاب تضَیْی ٍ٘ج٘ص اطت.  803/058/500ٍیيیارص صالر آُ تاتت ادناً ؿاصرٓ ایزاُ تٔ ّلغ آٍزینا پزصاست ٗ ٍثيؾ  223/964/519/2مٔ ٍثيؾ 

گذػتٔ ایِ رقٌ اس ط٘ی تاّل ٍزمشی ٗ صكتز سضٍات اػالً طاه  27( اٍا ایْنٔ رقٌ تضٓ پزصاستی چٔ ٍیشاُ اطت؟ چزا صر ساله 5)تْگزیض تٔ پی٘طت ػَارٓ 
 ّؼضٓ اطت؟ ط٘االت جضی اطت مٔ تایض پاطز صاصٓ ػّ٘ض.

 چْض ّنتٔ ٌٍٖ:

ٔ صر رطیضگی تٔ . تؼٖض یل جاّثٔ ایزاُ تٔ ایجاص دظاب تضَیْی ّاٍذضٗص، تضُٗ تؼٖض ٍتقاتو آٍزینا، ػَاًل یل ّ٘ع كزف ٍذنٍ٘یت تزای ایزاُ اطت. داه آّن1
ٕا اس عزیق صاٗری، تایض اس ٕز گّ٘ٔ پیغ صاٗری پزٕیش مزص ٗ تؼٖض تاس مزصُ چْیِ دظاتی اٍارٓ تضٕنار ت٘صُ عزف ایزاّی صر ایِ  ستالف ٍیاُ اػشاؽ یا صٗىتا

 صاٗری ت٘ج٘ص آٗرصٓ اطت.

الجزا ػَزصٓ ػ٘ص صر صاصگإٖای ٕز مؼ٘ری ٍغاتق ا¬ٕز دنَی مٔ صی٘اُ صاٗری ٍَنِ اطت ػيیٔ ٕز یل اس صٗ صٗىت ؿاصر مْض ػيیٔ آُ صٗىت تایض السً. »2
 «ق٘اّیِ آُ مؼ٘ر

اىَييی صر سٍیْٔ آراء ٍزاجغ صاٗری تز ایِ پایٔ اطت٘ار اطت مٔ رای صاٗر تٔ س٘صی س٘ص صارای قاتيیت اجزایی ّیظت. تْاتزایِ عزكی مٔ ¬ٍقزرات صاسيی ٗ تیِ
ٖای ٍذو ؿضٗر رای ثثت مْض ٗ طپض اس صاصگآ ٍجو اجزای رأی صاٗری صرس٘اطت ؿضٗر صطت٘ر دنٌ صاٗری تٔ ط٘ص اٗ ؿاصر ػضٓ اطت تایض دنٌ را صر صاصگإ

صٕض تٔ رای صاٗر اػتزاف مْض. ایِ دق ¬آٗر تٔ عزكی مٔ دنٌ صاٗری ػيیٔ آُ ؿاصر ػضٓ اطت كزؿت ٍی¬اجزای رای صاٗر را تَْایض. ایِ تؼزیلات قاّّ٘ی اىشاً
تیاّیٔ دو ٗ كـو صػاٗی اس َٕیِ اٍتیاس تْیاصی ٗ  4ٍاصٓ  3ی ػضٓ اطت. تضیٖی اطت مٔ صٗىت ایزاُ تز پایٔ تْض تا دظاب تضَیْی ٍذم٘ر تزای ایزاُ ٍْتل

تیاّیٔ ميی ٍثْی تز ٗاریش یل ٍیيیارص صالر اٗىیٔ تٔ دظاب تضَیْی ّاٍذضٗص تزای پزصاست اصػإا  7دظاص تزس٘رصار ػضٓ اطت. ٗىی تؼٖض پذیزكتٔ ػضٓ صر ٍاصٓ 
ٍیاُ تاّل ٍزمشی ایزاُ، تاّل كضراه رسرٗ،  1360ػ٘ص ٗ ت٘یژٓ پض اس اٍضای ٍ٘اكقت ّأٍ كْی صر ٍزصاص ٍآ طاه ¬ٍ٘یتی مٔ ػيیٔ ایزاُ ؿاصر ٍیٗ ادناً ٍذن

اُ صاٗری ؿاصر ٘تاّل تظ٘یٔ ٕيْض ٗ تاّل ٍزمشی اىجشایز ٗ تؼٖض ٗ پذیزع تاّل ٍزمشی ایزاُ مٔ اجاسٓ صاص ادناٍی مٔ ػيیٔ ایزاُ اس ٕز یل اس طٔ ػؼثٔ صی
ُ را اس اٍتیاس ٍقزر صر ػ٘ص اس ط٘ی رئیض صی٘اُ صاٗری تٔ تاّل ٍزمشی اىجشایز تزای پزصاست اتالؽ گزصص ٗ صیگز تزتیثات ٍقزر صر ایِ ٍ٘اكقتْأٍ كْی، صٗىت ایزا¬ٍی
ٍ٘یت تضُٗ اٍناُ ٕز گّ٘ٔ اػتزاضی اس ط٘ی ایزاُ تغ٘ر تیاّیٔ دو ٗ كـو صػاٗی صر سٍیْٔ اػتزاف تٔ ادناً ؿاصرٓ ٍذزًٗ مزص ٗ ایِ ادناً ٍذن 4ٍاصٓ  3تْض 

ػيیٔ آّاُ ؿاصر  س٘صمار تٔ ٍ٘رص اجزا صرآٍضّض. ایِ صر داىی اطت مٔ صٗىت آٍزینا ٗ یا اتثاع ٗ ػزمتٖای آٍزینایی ٕیچگّ٘ٔ تضَیْی تزای اجزای ادناٍی مٔ
ٕای آٍزینا ٍزاجؼٔ مْْض ٗ تا تذَو ¬یز ت٘صّض تز پایٔ مْ٘اّظیُ٘ ّی٘ی٘رك تٔ صاصگإٓای ٍزت٘ط آُ ّاگش¬ػض ّضاصٓ ت٘صّض. تْاتزایِ صٗىت ایزاُ ٗ طاسٍاُ¬ٍی

  ایزاُ ت٘صٓ اطت.رٗػٖای صػ٘ار ٗ پزٕشیْٔ صرس٘اطت ؿضٗر صطت٘ر اجزای ادناً ؿاصر ػضٓ تٔ ط٘ص ایزاُ را تَْایض. ایِ ٗضؼیت یل ّاتزاتزی آػنار ػيیٔ صٗىت 
 اطت.( 27ق ٗ اى 21)صٗ َّّ٘ٔ تارس آُ پزّٗضٓ اىق 

 اٍ٘اه ّظاٍی ایزاُ  -

ط٘اه ٍغزح ت٘ص مٔ آیا صر صر تزرطی ٗضؼیت اٍ٘اه ایزاُ صر آٍزینا ت٘یژٓ اٍ٘اه ّظاٍی تالٍْاسع ٍتؼيق تٔ ایزاُ صر اّثارٕای آٍزینا تزای ٕیأت تذقیق ٗ تلذؾ ایِ 
غزح ػضٓ اطت یا ّٔ؟ ٕیأت صر اطْاص ٍزت٘ط تٔ ٍذامزات پاطشی ٍثْی تز ٍذامزات ٍزت٘ط تٔ تْظیٌ تیاّیٔ صرس٘اطتی ٍثْی تز اطتزصاص ایِ اٍ٘اه تغ٘ر ساؽ ٍ

صر دٍ٘ٔ تِ پیؼْٖاص صاص مٔ ارطاه ى٘اسً  1980َّایْضٓ ایزاُ )ّ٘تزی( صر طپتاٍثز »پیگیزی ایِ ٍ٘ض٘ع ت٘طظ َّایْضٓ صٗىت ّیاكت. اٍا مزیظت٘كز ٍی گ٘یض: 
 ة ایزاُ تٔ آساصی گزٗگاّٖا صارص.ایزاُ مٔ تٖای آّٖا قثاًل پزصاست گزصیضٓ اطت ّقغ ٍَٖی صر تزؿییضمی ٗ تجٖیشات ّظاٍی، اس ٍ٘ج٘صی ٕای اّثار ٍتؼيق تٔ 



 صفحه بیست و چهار

(. آلبی ٔجٛی صع كٙبصتٕبِٗ سٛص ٔؼص صیٛاْ صاٚعی ِغٍجی صع ایٓ ثبعٖ اظٙبع ٔضاكتٗ 31سٛكجشتبٔٗ ایٓ ِٛضٛع ٘غگؼ صع جغیبْ ِظاوغات ثب ِٓ ِغغح ٔلض. )م 
( 4) 1دىُ سٛص صع پغٚٔضٖ ةكٛص. ٌظا صیٛاْ صاٚعی صع  ثیبٔیٗ وٍی وٗ آْ وٍیت كبًِ اِٛاي ٔظبِی ُ٘ ِی 9اؿت ثٗ جؼ وٍیت اعؿبي اِٛاي ایغاْ ِٛضٛع ثٕض 

الالَ صفبػی  اػالَ صاكتٗ اؿت وٗ ٔىتٗ دبئؼ اّ٘یت اػ ٔظغ صیٛاْ آْ اؿت وٗ صع ثذجٛدٗ جٕگ ایغاْ ٚ ػغاق یؼٕی ٕ٘گبِی وٗ ایغاْ ػاللٗ سبم ثٗ صعیبفت
صاعایی ٘بی ِبٌی دـبة اِبٔی اف، اَ، اؽ ادوبء سٛص صاكت ... صع ٘یچ یه اػ یبصصاكتٙبی ِجبصٌٗ طوغی اػ اِٛاي ٔظبِی ثٗ ػًّ ٔیبِضٖ اؿت، صع دبٌیىٗ 

 ثبكض. لبثً تٛجٗ ِی 54دىُ ٚ ثٕض  53كضٖ اؿت ثٕض 

اػ ؿٛی ایغاْ  صع كغایغی وٗ گغٖٚ ِظاوغٖ وٕٕضٖ آِغیىبیی ثب جضیت ٘غچٗ ثیلتغ وٛكق وغصٖ أض ِغبٌجبت ثبٔه ٘بی آِغیىبیی ٚ دتی ثبٔه ٘بی غیغآِغیىبیی
بػپغصاست ٚاَ ٘بیی وٗ ثبٔه ٘بی آِغیىبیی ثٗ ثشق سوٛهی صع ایغاْ پغصاست وغصٖ ثٛصٔض یه دـبة اِبٔی ثبػ وٕٕض ٚ ثشق لبثً ثبػپغصاست كٛص ٚ دتی ثغای ث

ی ك توّیُ صیٛاْ صاٚعتٛجٙی اػ ؿپغصٖ ٘بی اعػی ایغاْ عا صع آْ دـبة اِبٔی )ثٗ ِجٍغ یه ِیٍیبعص ٚ چٙبعهض ٚ ٘جضٖ ِیٍیْٛ صالع( ٚاعیؼ وٕٕض، چغا ٚ چگٛٔٗ عج
ػِّٛی ایٓ ولٛع عغف ِظاوغٖ وٕٕضٖ ایغأی صع گفتگٛ٘بی صِٚب٘ٗ ثب عغف آِغیىبیی صع ػِیٕٗ اِٛاي ٔظبِی ایغاْ وٗ صع ٔؼص كغوت ٘بی آِغیىبیی ٚ أجبع٘بی 

ّ٘یٓ اِغ ِٛجت آْ گغصیضٖ وٗ صع ثٛصٖ ثغای اؿتغصاص آٔٙب ٘یچ صعسٛاؿتی عا ِغغح ٔىغص ٚ صع ِٛافمت ٔبِٗ ٘بی ِؼثٛع ٔیؼ ٘یچ اثغی اػ آٔٙب ثٗ چلُ ّٔی سٛعص. 
ذغَٚ كٛص ٚ ػیبْ صٚعاْ جٕگ تذّیٍی صٌٚت ایغاْ اػ صؿت یبفتٓ ثٗ ایٓ ؿبػ ٚ ثغگ ٘بی ٔظبِی وٗ ثٙبی آْ عا پغصاست وغصٖ ٚ ٍِه ثالِٕبػع ایغاْ ثٛصٖ اؿت ِ

 ٘بی جٕگ ثٗ ٔیغٚ٘بی ِـٍخ ایغاْ ٚاعص گغصص.  ٘بی ججغاْ ٔبپظیغی صع ججٙٗ

ثیبٔیٗ اهٛي وٍی، ِجٕی ثغ تغتیجبت الػَ ثغای أتمبي تّبَ اِٛاي ایغاْ، چغا ایٓ اِغ هٛعت  10ٚ  9وٗ ثب تٛجٗ ثٗ تؼٙض آِغیىب ِغبثك ثٕض٘بی  ؿٛاي صیگغ ایٓ ثٛص
 ٔگغفت؟

فیٓ صع ِٛعص صػبٚی ٍِٙت ِبٖ جٙت ِوبٌذٗ عغ 6( ثیبٔیٗ دً ٚ فوً اػ تبعیز أؼمبص ثیبٔیٗ ِضت 1٘یأت صع ثغعؿی سٛص ثٗ ایٓ ٔتیجٗ عؿیض وٗ: ِغبثك ِبصٖ )
ِبٖ لبثً تّضیض ثٛص، ُ٘ فغهت كق ِب٘ٗ ٚ ُ٘ فغهت ؿٗ ِب٘ٗ عا عغفیٓ ثضْٚ دوٛي ٔتیجٗ ای اػ صؿت صاصٔض ٚ ٘یچ  3گظاكتٗ كض وٗ فمظ ثغای ِضت 

یب كق ِبٖ پؾ اػ تبعیز أتشبة عئیؾ  ( ِضت ثجت صػبٚی یه ؿبي اػ تبعیز ٔبفظكضْ ثیبٔیٗ 3ِٚبصٖ ِبصٖ ) 4ِوبٌذٗ ای هٛعت ٔگغفت )صع ٚیٓ( ٚ ِغبثك ثٕض 
ِبٖ فغهت صاكتٕض تب  3٘یأت صاٚعی اؿت ٚ پؾ اػ آْ ٘یچ اصػبیی صع صاٚعی لبثً عغح ٔشٛا٘ض ثٛص. ٌظا ثؼض اػ ثغلغاعی صیٛاْ صاٚعی صع دمیمت ایغاْ ٚ آِغیىب 

 صػبٚی سٛص عا صع صیٛاْ ثجت ّٔبیٕض.

وٕٕضٖ ثیبٔیٗ ٘ب ٘یچ صعسٛاؿت ٚ اهغاعی ثغای اؿتغصاص اِٛاي ٔظبِی ایغاْ ٔىغص ٚ صع ثیبٔیٗ ٘ب ٔیؼ صع ایٓ ػِیٕٗ پیق اػ آٔجب وٗ گغٖٚ ِظاوغٖ وٕٕضٖ ایغأی ٚ اِضبء 
عا  اْ صع لٍّغٚ سبن آِغیىبثیٕی هغیذی ٚجٛص ٔضاكت. ثٕبثغایٓ صٌٚت آِغیىب اػ تؼٙض وٍی سٛص صع ثٕض اٌف ثیبٔیٗ وٍی ِجٕی ثغ ایٕىٗ تذغن ٚ آػاصی أتمبي اِٛاي ایغ

ِیبْ ثیبٔیٗ وٍی ِجٕی ثغ أجبَ تغتیجبت أتمبي وٍیٗ اِٛاي ایغاْ ؿغپیچی وغص ٚ اػ أتمبي اِٛاي ٔظبِی ایغاْ ثٗ صؿتبٚیؼ ایٕىٗ كغایظ جٕگ  9فغاُ٘ آٚعص ٚ صع ثٕض 
ؿغأجبَ صاصسٛاؿتی ثٗ سٛاؿتٗ اٌؼاَ صٌٚت آِغیىب ثٗ ایغاْ ٚ ػغاق ٚجٛص صاعص جٍٛگیغی ثؼًّ آٚعص. صع ایٓ اٚضبع ٚ ادٛاي صٌٚت ایغاْ صچبع یه ثالتىٍیفی گغصیض ٚ 

ٖ ة سٛص عا ػٍیٗ اؿتغصاص اِٛاي ٔظبِی ایغاْ ٚ صیگغ ِـبئً ِغثٛط ثٗ آْ ثٗ صیٛاْ صاٚعی تـٍیُ وغص. ایغاْ عؿًّب ؿٗ ِبٖ فغهت صاكت وٗ اصػب٘بی عؿّی گغٚ
ثیبٔیٗ فغهت ٔبِذضٚص اؿت ثٗ ایٓ تغتیت اِٛاي ٔظبِی ثالِٕبػع ایغاْ وٗ صٌٚت آِغیىب صٌٚت آِغیىب صع صیٛاْ صاٚعی ِغغح وٕض. اگغچٗ ثغای ثجت صػبٚی تشٍف اػ 

تجضیً كض ٚ صٌٚت ایغاْ ثغای صؿت یبثی ثٗ ایٓ اِٛاي گغفتبع پیچ ٚ سُ صیٛاْ صاٚعی، تٕظیُ « اصػب»تىٍیف صاكت ِٛججبت أتمبي آٔٙب عا ثٗ ایغاْ فغاُ٘ آٚعص ثٗ یه 
، دضٛع صع جٍـبت عٛالٔی صاٚعی، گغفتٓ ٚویً سبعجی ٚ اعلبَ ؿٕگیٕی اػ ٘ؼیٕٗ ٘ب صع ایٓ ػِیٕٗ گغصیض وٗ ّ٘چٕبْ اصاِٗ صاعص. صاصسٛاؿت، تٕظیُ ٌٛایخ ِتؼضص

 ّ٘ٗ ایٓ ِٛاعص ِذً ثغعؿی ٚ پغؿلٙبیی اؿت وٗ صع ایٓ گؼاعف ِجبي پغصاستٓ ثٗ آٔٙب ّٔی ثبكض.

ایغاْ اصػبیی ػٍیٗ ایبالت ِتذضٖ ثٗ ثجت عؿبٔض ٚ ضّٓ ؿبیغ سٛاؿتٗ ٘ب اؿتغصاص تجٙیؼات سٛص عا وٗ ( 1981ٔٛاِجغ  18) 1360آثبْ ِبٖ  27ٔىتٗ صیگغ: صع تبعیز  
صػبی ایبالت ِتذضٖ ثضًٚا عجك لغاعصاص٘بیی ثٗ ایغاْ فغٚستٗ كضٖ ثٛص وٗ جؼیی اػ ثغٔبِٗ فغٚف صٌٚت اِغیىب ثٗ سبعج ایبالت ِتذضٖ عا تلىیً ِی صاص ٚ دـت ا

پغٚٔضٖ ِٛعص ثذث دىُ جؼیی هبصع وغص ٚ صعسٛاؿت  4( صیٛاْ صع لـّتی اػ اصػب 1988اٚت  31) 9/6/1367ع صاعص، ِغبٌجٗ وغص. صع تبعیز اوْٕٛ آٔٙب عا صع استیب
وٗ  ( عص وغص ٌٚی اػالَ وغص1986)پٕجُ ِبعؽ  1364اؿفٕض ِبٖ  14گؼاعف ِلتغن ٔٙبیی صع ِٛعر  5ٚ  3سٛا٘بْ عا ثغای اؿتغصاص الالَ ِٕضعج صع پیٛؿت ٘بی 

 ٛایخ ٚ اصٌٗ ثیلتغ وغص.سٛأضٖ ِـئٛي اؿت وٗ ثبثت اعػف وبًِ آْ الالَ ثٗ سٛا٘بْ غغاِت ثپغصاػص ٚ اٌجتٗ صیٛاْ تؼییٓ ِجٍغ غغاِت ٚ ثٙغٖ عا ِٛوٛي ثٗ تـٍیُ ٌ

( ثٗ ثجت 1991)صَٚ صؿبِجغ  1370 آطع ِبٖ 11لٛاػض صیٛاْ صعسٛاؿت ِلتغوی ثٗ اِضبی ّٔبیٕضگبْ عاثظ صٚ صٌٚت صع تبعیز  34اِب عغفیٓ ثٗ ِٛجت ِبصٖ 
ض. )ثٕگغیض ثٗ ِتٓ عؿبٔضٔض ٚ اػ صیٛاْ صعسٛاؿت وغصٔض وٗ ثب هضٚع دىّی ثغ ِجٕبی كغایظ ِغضی اٌغغفیٓ، عا واًل ٚ ثضْٚ دك عغح ِجضص صػٛا ِشتِٛٗ اػالَ وٕ

        (6دىُ پیٛؿت كّبعٖ 
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غٚٔضٖ، چغا ثٗ جبی تّىیٓ وغصْ ثٗ عای صاٚعی وٗ ثتٛأض صع آیٕضٖ ثؼٕٛاْ یه عٚیٗ ثٗ آْ اؿتٕبص وغص، پغٚٔضٖ ثب ِوبٌذٗ . ثب تٛجٗ ثٗ ِذغػ ثٛصْ ِٛفمیت ایغاْ صع پ1
 سبتّٗ یبفت؟

ا سبعجی لبْٔٛ اؿبؿی ٘غ گٛٔٗ هٍخ صػبٚی عاجغ ثٗ اِٛاي ػِّٛی ٚ صٌٚتی یب اعجبع آْ ثٗ صاٚعی صع ِٛاعصی وٗ عغف صػٛ 139. ثب تٛجٗ ثٗ ایٕىٗ ِغبثك اهً 2
 ٛ ثبكض؟ثبكض، ثبیض ثٗ توٛیت ِجٍؾ كٛعای اؿالِی ثغؿض. چغا ثغای ِوبٌذٗ صعسٛاؿت ِجٛػ ٔلضٖ اؿت؟ اهٛاًل ایٓ تشٍف آكىبع عا چٗ وـی ثبیض پبؿشگ

یچ پغٚٔضٖ ای صع صیٛاْ یب ٘غ ( عغفیٓ ِضبفًب تٛافك ِی وٕٕض وٗ اػ ِٛافمت ٔبِٗ دً ٚ فوً دبضغ ثغای تؼمیت یب صفبع 6٘- 4 - 3. صع صعسٛاؿت ِلتغن )ِٛاص 3
ع پغٚٔضٖ ٘بی ِغجغ عؿیضگی صیگغ اؿتفبصٖ ٔىٕٕض ٚ ِٛججبت اؿتفبصٖ اػ آْ عا تٛؿظ كشن صیگغی فغاُ٘ ّٕٔبیٕض. آیب چٕیٓ تؼٙضی غیغ اػ ثـتٓ صؿت ایغاْ ص

( 4) 1الالِی اػ اِٛاي ایٓ پغٚٔضٖ ِلّٛي هٍخ پغٚٔضٖ ة ِلبثٗ ِؼٕبی صیگغی صاعص؟ اتفبلًب ایٓ ِٛضٛع صع پغٚٔضٖ صیگغی ِـئٍٗ ؿبػ كض ٚ آِغیىب اظٙبع صاكت
لٍُ ِی ثبكض ٚ صیٛاْ الالَ ِظوٛع عا اؿتغصاص اصػب تٛؿظ ایغاْ تٍمی وغصٖ اؿت اگغچٗ ایغاْ ثؼض٘ب اظٙبع صاكت وٗ  46ثبكض ٚ ایغاْ اظٙبع صاكت وٗ  ِی

 اكتجبٖ وغصٖ اؿت.

ثیبٔیٗ پغصاست كضٖ اؿت؟ آیب اجبػٖ سبهی  7ِیٍیْٛ صالع اػ ِجٍغ هٍخ ثٗ دـبة تضّیٕی ِٛضٛع ثٕض  18صعسٛاؿت ِلتغن ِجٍغ  1ِبصٖ  3. چغا ثٗ ِٛجت ثٕض 4
 صع ایٓ ِٛعص ٚجٛص صاكتٗ اؿت؟

 . صع عٚٔض عؿیضگی، صعسٛاؿتٙبی تّضیض ثال ٚجٗ ٚ تبسیغ٘بی غیغ ِٕغمی اػ ؿٛی سٛا٘بْ )ایغاْ( ٘ؼیٕٗ ٘بی ػیبصی عا ثغ جبِؼٗ ثبع ّٔٛصٖ اؿت

 گـتغصٖ پغٚٔضٖ ٘ب، پیچیضگی آٔٙب ٚ صع صؿتغؽ ٔضاكتٓ وبعكٕبؿی ٚ دفبظت اؿٕبص صع ؿبٌٙبی اٌٚیٗ یىی اػ صالیً تأسیغ اؿت. اِب آٔچٗ ِبیٗ ِـًٍّب دجُ
 تأؿف اؿت وُ تٛجٙی ثغای تمٛیت تیُ وبعكٕبؿی دمٛلی ٚ دـبثغؿی لٛی جّغ آٚعی اؿٕبص ٚ ِضاعن اؿت.

عٛي  2012لغاعصاص اؿت وٗ عؿیضگی ثٗ آْ ثٗ اؿتٕبص گفتٗ عیبؿت صیٛاْ تب  1080لغاعصاص اػ ِجّٛع  130ٗ اصػبی یىی اػ صؿتٛع وبع٘بی جبعی صیٛاْ عؿیضگی ث
لغاعصاص صیگغ. دضیث ِفوً ثشٛاْ اػ ایٓ ِجًّ. ایٓ صع دبٌی اؿت  960سٛا٘ض ولیض ٚ تبػٖ اػ ایٓ دىُ ِؼیبعی ایجبص سٛا٘ض كض ثغای عؿیضگی ثٗ اصػبی دضٚص 

ؿبي ؿٓ صاعص آیب آٔٙب ثغای  78ع ثی عغف وٗ صع جغیبْ ٌٛایخ ایٓ پغٚٔضٖ ٘ب لغاع گغفتٗ ٚ ادتّبال صع جٍـبت اؿتّبع كغوت ِی وٕض دضٚص وٗ جٛأتغیٓ صاٚ
 عؿیضگی ثٗ ایٓ پغٚٔضٖ تب آسغ ػٔضٖ سٛإ٘ض ثٛص؟



 صفحه بیست و پنج

 اٍ٘اه صیپيَاتیل -3

 اٍ٘اه صیپيَاتیل صٗىت جَٖ٘عی اؿالٍی ایغاُ صع ؿٔ تشش:

ٗج٘ٓ ٍ٘ج٘ص صع دـاتٖای تاّنی ایغاُ صع  -3اٍ٘اه ٍْق٘ه ایغاُ مٔ صاسو ایِ اٍالك ت٘صٓ اؿت.  -2ٍيل )اٍامِ صیپيَاتیل ٗ مْـ٘ىی(  13اٍ٘اه غیغ ٍْق٘ه صع -1
 دـاب تاّنی( 118آٍغینا )دضٗص 

( تٔ حثت عؿاّض ٗ 3)اف ٗ  15ٗ اىف  7، اىف 4ٕای ٍ٘ؿً٘ تٔ اىف  صػاٗیی عا صع پغّٗضٓ 1361ٗ ؿً٘ آتاُ ٍآ  1360صیَآ  25جَٖ٘عی اؿالٍی صع تاعیز ٕای 
الت ٍتذضٓ صع استیاع ایغاُ قغاع ّضاصٓ اظٖاع صاشت مٔ ایاالت ٍتذضٓ اػ تؼٖضات س٘ص اػ تیاّیٔ ٕای اىجؼایغ تشيف َّ٘صٓ ٗ اٍ٘اه صیپيَاتیل ٗ مْـ٘ىی ایغاُ عا صع ایا

عغف آٍغینایی پیشْٖاص ٍظاىذٔ صاص تا اٍ٘اه ٍْق٘ه اػ غیغ ٍْق٘ه تفنیل گغصص ٗ عغفیِ اٍ٘اه ٍْق٘ه )شاٍو ٗج٘ٓ ّقضی ٗ اٍ٘اه ػیْی(  1373اؿت. صع ؿاه 
قاصع تٔ ت٘افق ّیـتْض تٔ َٕیِ ٗضغ تاقی تَاّض. تضیِ ط٘عت ميیٔ  ینضیگغ عا ٍـتغص َّایْض. ٗ صع ٍ٘عص اٍ٘اه غیغٍْق٘ه قیض ش٘ص مٔ چُ٘ عغفیِ صع داه داضغ

 صػاٗی اٍ٘اه صیپيَاتیل ٍـتغص ٗ پغّٗضٓ ٍشتٍ٘ٔ گغصص. 

 (3/2/1386تاعیز  1/456/641 -394/5تغ ایِ اؿاؽ تا آٍغینا ت٘افق شض تا ٍ٘ض٘ع ساعج اػ صی٘اُ تغعؿی ش٘ص )ؿْض شَاعٓ 

جيـٔ اؿتَاع پغّٗضٓ ٕا تا اعالع حاّ٘ی تٔ تؼ٘یق افتاصٓ اؿت ٗ تؼ٘یق ْٕ٘ػ ٌٕ اصأٍ صاعص. اٍا تؼضًا ٍؼيً٘ شض  1373آ ٍٖغ ٍ 19تْا تٔ تقاضای عغفیِ اػ ٍ٘عر 
 -غات ٍـتقیٌ ایغاُآٍغینا ؿاستَاّٖای ایغاُ عا تٔ مش٘عٕایی چُ٘ عٍٗاّی ٗ تغمیٔ اجاعٓ صاصٓ اؿت. ایِ اٍغ ؿثة صاصس٘اؿتی تٔ صی٘اُ شض. اٍا ّٖایتًا ٍظام

صع ٍذو صی٘اُ تغگؼاع شض )اػ ایغاُ صمتغ افتشاع جٖغٍی عئیؾ ٕیأت ٗ اػ عغف آٍغینا آقای ٕاعپغ عئیؾ ٕیأت ت٘صّض.( )َٕاُ ؿْض  1375ٍغینا اػ اؿفْض آ
 ( ٗ ّٖایتًا تٔ ّتیجٔ ای ستٌ ّگغصیض.3/2/1386

غ ت٘قیف اػ اٍ٘اه صیپَاتیل ٗ مْـ٘ىی ایغاُ صع آٍغینا ٍغاتق مْ٘اّـیُ٘ ٗیِ، قاتو طمغ اؿت ػيیغغٌ تؼٖض آٍغینا صع تیاّیٔ اىجؼایغ تٔ ط٘عت ینجاّثٔ ٍثْی تغ عف
( مٔ ضَِ آُ ٍ٘افقتْأٍ ٕایی عا تٔ صی٘اُ 1102ّأٍ ای صع صی٘اُ تٔ حثت عؿاّض )ٍضعك شَاعٓ  11/4/1371تاتغ ػَو ٍتقاتو قغاع َّی گغفت، اٍا آٍغینا صع 
 ٍْافغ صٗىت ایغاُ تا صٗىت آٍغینا ٗ تا ٍ٘افقت صٗىت ایغاُ اٍضا شضٓ اؿت.  تـيیٌ مغص مٔ تیِ صٗىت پامـتاُ تٔ ػْ٘اُ دافظ

اىجؼایغ دافظ ٍْافغ ایغاُ صع آٍغینا ت٘ص ٗ چْیِ تؼٖض ٍتقاتيی تغای دفظ ٍْافغ ایغاُ ٗج٘ص ّضاشت. صع طفذٔ شش ایِ ٍ٘افقت  1370قاتو طمغ اؿت مٔ تا ؿاه 
دت ایِ ٍ٘ض٘ع عا قیض مغصٓ اّض مٔ صٗىت پامـتاُ تؼْ٘اُ دافظ ٍْافغ صٗىت ایغاُ، دق صع استیاع گغفتِ ٍذ٘عٔ ّأٍ ، صع قـَت ٍغت٘ط تٔ اٍ٘اه، عغفیِ تٔ طغا

تیاع دافظ ٍْافغ آٍغینا ٕای عؿَی )اٍامِ صیپيَاتیل( صٗىت ایغاُ عا مٔ صع آٍغینا ٍی تاشض، تا ػٍاّی مٔ ایغاُ ٍذ٘عٔ ٕای عؿَی صٗىت آٍغینا صع ایغاُ عا صع اس
یل مْـ٘ىگغی صع تثغیؼ ٗ یل ٍناُ  -صع داىینٔ آٍغینا صاعای ؿٔ ٍيل صیپيَاتیل صع ایغاُ ٍی تاشض، یل ؿفاعت صع تٖغاُ  ض، ّضاعص. )ػَو ٍتقاتو(قغاع ّضٕ

ٔ ٍينٖا عا اجاعٓ صاصٓ ٗ سیاتاُ دجاب. ّنتٔ قاتو ت٘جٔ ایْنٔ آٍغینا ینی اػ ٍينٖای ایغاُ عا تشغیة ٗ تٔ پاعمیْگ تثضیو َّ٘صٓ اؿت ٗ تقی -صیپيَاتیل صع تٖغاُ
 صعآٍضٕای ّاشی اػ اجاعٓ عا تٔ دـاب ٍششظی ٍْتقو َّ٘صٓ مٔ تٔ گفتٔ آٍغینا ٕؼیْٔ ّگٖضاعی ؿاستَاّٖا ٍی ش٘ص. 

 تؼٖضات دق٘قی ّاشی اػ تیاّیٔ -4

 تٔ ٍ٘جة تیاّیٔ ٕای اىجؼایغ ایاالت ٍتذضٓ آٍغینا ٍتؼٖض گغصیض مٔ:

 صع اٍ٘ع صاسيی ایغاُ ٍضاسئ ّنْض.-1

 ػيیٔ ایغاُ عا ىغ٘ َّایض.  1979ّ٘اٍثغ  14ٍجاػاتٖای تجاعی ٗ اقتظاصی ٗضغ شضٓ پؾ اػ  -2 

 تغای ت٘قیف ٗ اؿتغصاص اٍ٘اه ساّ٘اصٓ پٖي٘ی ٗ ّؼصیناُ آُ صع آٍغینا تا ایغاُ تا شغایظ ٍقغع صع تیاّیٔ ٕا َٕناعی مْض. -3

ػيت تظغف ؿفاعت ؿاتق آٍغینا یا گغٗگاّگیغی اتثاع آٍغینایی یا د٘اصث ٗاقغ شضٓ صع جغیاُ اّقالب  اػ صػاٗی ایاالت ٍتذضٓ یا اتثاع آُ مش٘ع ػيیٔ ایغاُ تٔ -4 
 اؿالٍی تا ػٍاُ اّؼقاص تیاّیٔ ٕا طغفْظغ َّایض. 

   اىغغفیِ اعجاع صٕض. تٔ صػاٗی دق٘قی اتثاع آٍغینایی صع ٍذامٌ آٍغینا ساتَٔ صاصٓ ٗ آّٖا عا تٔ صاٗعی ٍغضی -5

 تاتؼیتی ٕا ٗ ّظغ صی٘اُصػاٗی صٗ   -5

ٍتذضٓ، شٖغّٗضاُ  تٔ ؿثة ػضً صقت صع تْظیٌ ٍفاص تیاّیٔ ٕا صع تذج تاتؼیت، صػاٗی ػیاصی ت٘ؿظ س٘إاّٖائی ػيیٔ ایغاُ اقأٍ شضٓ مٔ تَ٘جة ق٘اّیِ ایاالت
ػ٘ا ت٘ؿظ افغاص صٗ تاتؼیتی صع صی٘اُ ػيیٔ ایغاُ ٍغغح شضٓ ص 122ایاالت ٍتذضٓ ٗ تٔ ٍ٘جة ق٘اّیِ ایغاُ، شٖغّٗضاُ ایغاُ ت٘صّض. تْا تٔ آٍاع اؿتشغاجی تؼضاص 

 ٍشتٍ٘ٔ شض.  1381صع تاعیز تَِٖ ٍآ ؿاه  1ت٘ص مٔ ت٘ؿظ شؼثٔ  485اؿت مٔ آسغیِ آّٖا پغّٗضٓ شَاعٓ 

 ( 19)تغای ٍشإضٓ ىیـت ماٍو پغّٗضٓ ٕای صٗ تاتؼیتی مٔ تٔ تغتیة شؼثٔ ٍششض شضٓ تْگغیض تٔ پی٘ؿت شَاعٓ 

اىَييی( اقأٍ صػ٘ای دق٘قی ٍی َّایض ٗ عای تٔ ّفغ آّاُ طاصع  اؿت صع ع٘ه تاعیز مٔ اتثاع یل مش٘ع ػيیٔ آُ مش٘ع صع مش٘عی حاىج )یل صی٘اُ تیِاٗىیِ تاع 

 ٍی گغصص تضُٗ آّنٔ آُ مش٘ع عی جْگی ٍغي٘ب شضٓ ٗ یا تٔ عغیق صیگغی تذت ؿيغٔ مش٘ع س٘إاُ قغاع گیغص.

 ٗعاُاّتشاب صاٗعاُ ٍيی ٗ ؿغصا  -6

صع مار  1360اعصیثٖشت ٍآ ؿاه  28صاٗع ٍؼغفی مغصّض مٔ تغای اٗىیِ تاع صع تاعیز  3( تیاّیٔ دو ٗ فظو صٗىتیِ ایغاُ ٗ آٍغینا ٕغمضاً 3( ٍاصٓ )1ٍغاتق تْض )
گغ عا تٔ ػْ٘اُ ؿغصاٗع مٔ تایض اػ مش٘ع غیغ اػ صاٗع صی 3صاٗع ٍی تایـتی  6طيخ الٕٔ تٔ َٕغآ َّایْضگاُ عاتظ صٗ صٗىت ٍالقات مغصّض. تغ اؿاؽ ق٘اػض صی٘اُ ایِ 

ىیـت صاٗعاُ صی٘اُ( ؿ٘اتق ٍ٘ج٘ص ٍثیِ ایِ اؿت مٔ ٍؼَ٘ال ت٘افقی تیِ صاٗعاُ صٗ عغف صع اّتظاب  23آٍغینا ٗ ایغاُ تاشض عا اّتشاب َّایْض. )پی٘ؿت شَاعٓ 
عا صعّظغ گغفتٔ اؿت مٔ تت٘اّض صع ّظة ٗ یا ػؼه صاٗعاُ ایِ صی٘اُ عا یاعی صٕض.  ؿغصاٗع پیش َّی آیض. تغای دو ایِ ٍشنو ق٘اػض صی٘اُ یل ٍقاً ٍْظ٘ب مْْضٓ

یل ّفغ عا تٔ ػْ٘اُ   ق٘اػض صی٘اُ صع ط٘عتی مٔ عغفیِ ّت٘اّْض صعسظ٘ص ٍقاً ٍْظ٘ب مْْضٓ ت٘افق َّایْض صتیغمو صی٘اُ صائَی صاٗعی الٕٔ 6ٍاصٓ  2تغ اؿاؽ تْض 
 3یض آّگآ صع ط٘عت ػضً ت٘افق عغفیِ صع ّظة یل صاٗع ٍقاً ٍْظ٘ب مْْضٓ ٍی ت٘اّض تظَیٌ ّٖایی عا اتشاط َّایض. تامُْ٘ ٍقاً ٍْظ٘ب مْْضٓ تؼییِ ٗ ٍْظ٘ب َّا

 ( آقای ٕاك )ٕيْضی(. 3( آقای جْیْگؼ )اّگيیـی( 2( آقای ٍّ٘ؼ )ٕيْضی( 1اٍغینا صاشتٔ اّض -ّفغ ّقش ٍقاً ٍْظ٘ب مْْضٓ عا صع صی٘اُ صاٗعی ایغاُ



 صفحه بیست وشش

 دس صِیٕٗ ِٕذسجات ِمشسات داٚسی آٔغیتشاي تٛجٗ تٗ ٔىات صیش ضشٚسی اعت:

شوت ایٓ ِمشسات وٗ اص عٛی وّیغیْٛ دمٛق تاصسگأی عاصِاْ ًٍِ ِتذذ تذٚیٓ ؽذٖ اعت ِشتٛط تٗ اختالفات ٔاؽی اص تاصسگأی تیٓ اٌٍٍّی ِیاْ ؽ -اٌف
لشاسداد٘ایی وٗ داسای عثیعت عیاعی ٚ تاصسگأی تٛدٖ أذ ایٓ ِمشسات تٗ ٚیژٖ اص جٙت ؽیٖٛ أتخاب  ٘اعت. تٕاتشایٓ دس داٚسی ِیاْ دٌٚت ٘ای ایشاْ ٚ آِشیىا ٚ

 عشداٚساْ تٗ ٘یچ عٕٛاْ تاِیٓ وٕٕذٖ ِشضی اٌغشفیٓ تٛدْ عشداٚساْ ٚ ِماَ ِٕصٛب وٕٕذٖ داٚس ٔثٛدٖ اعت.

اختالفات ٕ٘گاِی ِٛسد تٛافك لشاس ِی گیشد وٗ عشفیٓ دس یه لشاسداد خاؿ  ایٓ ِمشسات ِیاْ ؽشوت ٘ا ٚ اؽخاؿ دس داٚسی تیٓ اٌٍٍّی تشای دً ٚ فصً -ب

٘ای آِشیىا ٚ گفتگٛ٘ای أجاَ ؽذٖ ِیاْ ّٔایٕذگاْ دٚ  اختالف پیذا ِی وٕٕذ ٚ داي آٔىٗ دس دیٛاْ داٚسی ایشاْ ٚ آِشیىا ّ٘أگٛٔٗ وٗ عٛاتك پشٚٔذٖ ٘ا دس دادگاٖ
تٛأغتٗ اعت تذْٚ تغییشات جذی ٚ  سداد ِٛسد اختالف ٚجٛد داؽتٗ أذ. تٕاتشایٓ، ِٕذسجات ِمشسات آٔغیتشاي ّٔیدٌٚت ٔؾاْ ِی دادٖ أذ صذ٘ا پشٚٔذٖ ٚ لشا

 تٕیادی دس دیٛاْ داٚسی ایشاْ ٚ آِشیىا تٗ ِٛسد اجشا گزاسدٖ ؽٛٔذ.

تشاي( اص عٛی دٚ دٌٚت یا اص عٛی دیٛاْ داٚسی تغییش ِگش تا دذی وٗ ایٓ ِمشسات )آٔغی»تیأیٗ دً ٚ فصً تصشیخ ؽذٖ اعت وٗ:  3ِادٖ  2٘ش چٕذ دس تٕذ  -ج
دس صٛستی وٗ داٚساْ « ِماَ ِٕصٛب وٕٕذٖ داٚس»ٌٚی ایٓ وٗ دٚ دٌٚت پظ اص اِضای ِٛافمت ٔاِٗ ٘ای اٌجضایش تتٛإٔذ تٛافمی دس صِیٕٗ ؽیٖٛ أتخاب « دادٖ ؽٛد

اعت. ٚ ایٕىٗ دیٛاْ داٚسی تتٛأذ ِىأیضِی سا دس ایٓ صِیٕٗ تا تغییش سٚػ پیؼ تیٕی  دٚ دٌٚت تٗ تٛافمی ٔشعٕذ، اِشی تغیاس ادتّاٌی ٚ دٚس اص دعتشط تٛدٖ
ذٖ اص دمٛق ٚیژٖ ؽذٖ دس ِمشسات آٔغیتشاي، پیؼ تیٕی وٕذ اص صالدیت دیٛاْ داٚسی تیشْٚ تشدٖ اعت. صیشا سٚػ أتخاب داٚساْ ٚ عشداٚساْ ٚ ِماَ ِٕصٛب وٕٕ

ٖٚ ِزاوشٖ وٕٕذٖ ایشأی ایٓ ِٛضٛع دغاط ٚ عشٔٛؽت عاص سا وٗ اص ٔیاص٘ای لغعی لأْٛ ِصٛب ِجٍظ ؽٛسای ٘ای عشف داٚسی اعت. تٕاتشایٓ گش دٌٚت
( ٚ اص ٔیاص٘ای لغعی تضّیٓ تیغشفی ٚ اعتمالي ِماَ ِٕصٛب وٕٕذٖ داٚساْ ٚ اؽخاصی اعت وٗ تعٕٛاْ عشداٚس تٗ عشٔٛؽت 9359دی  26اعالِی )ِٛسر 

ِمشسات  8تا  6اْ ِغٍظ خٛإ٘ذ ؽذ. دس یه تالتىٍیفی خغشٔان س٘ا وشدٖ أذ ٚ دس عًّ ّ٘اْ ِىأیضِی وٗ دس ِٛاد پشٚٔذٖ ٘ای دغاط ِغشح ؽذٖ دس دیٛ
أٗ تّىیٓ ایشاْ تٗ آٔغیتشاي تشای تعییٓ ِماَ ِٕصٛب وٕٕذٖ داٚس پیؼ تیٕی ؽذٖ اعت تش دیٛاْ داٚسی ایشاْ ٚ آِشیىا تٗ ِٛسد اجشا گزاسدٖ ؽذٖ اعت. ٚ ِتاعف

 ٚ عذَ اصالح آْ ضشس٘ای تغیاسی سا تش ایشاْ تذّیً ّٔٛدٖ اعت. ایٓ لٛاعذ

ع ٚ غیشلاتً تٗ ٘ش داي دٌٚت ایشاْ تىٍیف داؽتٗ اعت تشای تضّیٓ تیغشفی ٚ اعتمالي عشداٚساْ دس دیٛاْ داٚسی ایشاْ ٚ آِشیىا وٗ اص دمٛق راتی، ِؾشٚ
ٌی دس عًّ ّٔایٕذٖ یا ّٔایٕذگاْ دٌٚت ایشاْ تغٍیُ ِىأیضَ ٔاعادالٔٗ پیؼ تیٕی ؽذٖ دس اٌٍٍّی اعت جذیت تٗ خشج د٘ذ ٚ أصشاف ٘ش دٌٚتی دس یه داٚسی تیٓ

 آٔغیتشاي ؽذ. 

 ٚضعیت وٍیٗ دعاٚی ثثت ؽذٖ ٔضد دیٛاْ -7

 أذ وٗ تٗ تشتیة ریً اعت: دعٛا ٔضد دیٛاْ ثثت وشدٖ 3953اص اتتذای تاعیظ دیٛاْ عشفیٓ جّعًا تعذاد 

 دعٛا ٔضد دیٛاْ ثثت ؽذٖ اعت.( 33 دعاٚی تیٓ دٌٚتیٓ ٚ دس خصٛؿ تعٙذات ٔاؽی اص اجشای تیأیٗ اٌجضایش اعت: تا وْٕٛ )وٗ ِعّٛاًل« اٌف»دعاٚی گشٖٚ -9

ِادٖ یه تٕیأیٗ دً ٚ فصً دعاٚی(  2ؽٛد وٗ تیٓ دٌٚتٙا دس خصٛؿ اِٛاي ٚ تعٙذات ٔمض لشاسداد٘ا ٔاؽی ؽذٖ اعت. )تٕذ  دعاٚی ب: تٗ دعاٚی اعالق ِی-2
  دس ِجّٛع

 )دعٛای ب( ٔضد دیٛاْ ثثت ؽذٖ اعت. 75

دعٛا ٔضد دیٛاْ ثثت  969٘ضاس دالس آِشیىا تٛدٖ اعت: دس ِجّٛع  252ؽٛد وٗ ِیضاْ خٛاعتٗ ٘ش یه تیؾتش اص  دعاٚی تضسگ: ایٕگٛٔٗ دعاٚی تٗ آٔٙایی اعالق ِی-3
 ؽذٖ اعت.

پشٚٔذٖ ٔضد دیٛاْ ثثت  2884٘ضاس دالس آِشیىا تٛدٖ اعت. دس ِجّٛع تعذاد  252ش اص ؽٛد وٗ ِیضاْ خٛاعتٗ دس ٘ش یه وّت دعاٚی وٛچه: تٗ دعاٚی اعالق ِی-4

 ؽذٖ اعت.

 . پشٚٔذٖ ٘ایی وٗ تا ِصاٌذٗ عشفیٓ ِختِٛٗ ؽذٖ اعت:9

پشٚٔذٖ عی  2342د ِصاٌذٗ ؽذٖ وٗ تٗ عٕٛاْ ّٔٛٔٗ عشفیٓ دس یه ِٛسد تٛافك ّٔٛدٔذ وٗ تعذا 2722پشٚٔذٖ ثثت ؽذٖ ٔضد دیٛاْ تعذاد:  3952اص وً تعذاد 
پشٚٔذٖ سا ِختِٛٗ وشد.  997وٗ تش اعاط تٛافك عشفیٓ صادس ٚ تعذاد  597لشاس گشفت ِختِٛٗ ؽٛد ٚ ّ٘چٕیٓ دىُ ؽّاسٖ  483ای وٗ ِٛسد دىُ ؽّاسٖ  ِصاٌذٗ

 ٘ضاس دالس ٘غتٕذ.  252پشٚٔذٖ یا تیؾتش وٗ یه جا ِصاٌذٗ ؽذٖ أذ ِشتٛط تٗ دعاٚی صیش  2342تعذاد 

لأْٛ اعاعی "صٍخ دعاٚی ساجع تٗ اِٛاي عِّٛی ... دس ٘ش ِٛسد ِٛوٛي تٗ تصٛیة ٘یأت ٚصیشاْ ٚ اعالع ِجٍظ اعت." ِتأعفأٗ تشای  939ٗ اصً تا تٛجٗ ت
 صٛست گشفتٗ اعت. 939٘یچىذاَ اص ِصاٌذٗ ٘ای أجاَ گشفتٗ ؽذٖ تؾشیفات لأٛٔی صٛست ٔگشفتٗ ٚ خالف تّیٓ ٚ ٔمض صشیخ اصً 

كم يبهػ احكايی كّ تا ایٍ تاریخ بّ َفع طرفٓای آيریكایی صادر ٔ بّ : ا بّ خٕاْآَای آيریكایی. يیساٌ پرداخت2ٓ
 297.051پَٕد ٔ  303.196دالر، بّ عالِٔ يعادل دالری يبهػ  43/2.166.998.515كارگسار اياَی ابالغ شدِ است 

ارگسار اياَی يحاسبّ شٕد(. از ایٍ ریال است )بدٌٔ احتساب بٓرِ كّ بایستی تٕسط ك 97.132.598يارك آنًاٌ ٔ 
يارك آنًاٌ بّ صٕرت  297.051پَٕد ٔ يعادل  303196دالر بّ عالِٔ يعادل دالری  76/1.665.366.959رقى، يبهػ 

احكاو يبتُی بر شرایط يرضی انطرفیٍ ٔ احكاو جسیی يبتُی بر شرایط يرضی انطرفیٍ پرداخت شدِ است. 
  (25)بُگرید بّ پیٕست شًارِ 

 يیساٌ پرداخت شدِ بّ خٕاْآَای ایراَی. 3

ریال بّ َفع طرفٓای ایراَی  7.977.343دالر )بدٌٔ احتساب بٓرِ يتعهقّ( ٔ يعادل دالری  57/505.143.820كاًل يبهػ 
يٕرد حكى ٔاقع ٔ یا دستٕر پرداخت آٌ دادِ شدِ است. پرداخت يبانػ يسبٕر بّ كارگسار اياَی ابالغ َشدِ زیرا از 

 423.911دالر ٔ يعادل ارزی  27/478.301.970 تضًیُی قابم پرداخت َبٕدِ است. از ایٍ يبانػ رقىيحم حساب 
  .ریال با صدٔر احكاو يبتُی بر شرایط يرضی انطرفیٍ پرداخت شدِ است

 http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=1552390 -ٔکانتتمیٗ دس ؽّاسٖ تعذی. ٔمً اص 





 اتحاد ملی

 صفحه بیست و هشت                                                                          

عباس فخر آور  مهره سىختو اطالعات باند 

 تروریستی رفسنجانی 
 

 هلی اتحاد حسب ًظیر کطْر از خارج در هردهی اپْزیسیْى کردى ایسّلَ ترای اسالهی جوِْری: پیطگفتار

ایراى ّ ضْرای ُواٌُگی دّلت هْقت در تثعیذ کَ در سالرّز هطرّطَ سال ُطتاد ّ ُطت رسوا آغاز تکار 

 اصطالح تَ دالل لذیي تْسط تا کرد تخارج داًطجْ ًام تَ راًتخْار یا ترّریست عٌاصر اعسام تَ دست کرد،

 تَ را داًطجْیی کٌفذراسیْى ُفت ّ پٌجاٍ سال از قثل هثل راًتخْراى فرزًذاى از داًطجْیی کٌفذراسیْى

 تَ هعرّف ُاضوی اسالهی جوِْری اتقای تطکل را ُفت ّ پٌجاٍ سال فتٌَ ّ کٌذ غالة ایراى ُْضیار هلت

 در ایراى تسرگ هلت خْضثختاًَ. کٌذ تحویل ایراى تسرگ هلت تَ دیگر فرهایطی ّ استعواری حکْهت یک یا سثس

 آدهفرّش ّ اطالعاتی ّ طلة فرصت ّ راًتخْار افراد ایي ّ تیذارًذ ّ ُْضیار داخل در خذهتگساراًطاى ّ داخل

 عجثا ّ ًذارًذ اعتثار ّ آترّ ای ررٍ ایراى ًسد در هیایٌذ سیاٍ ّ سثس تٌام ًظام خْدیِای کْچک اقلیت درّى از کَ

 از خارج در خذهتگساراًص طریق از ایراى تسرگ هلت تا ارتثاط ّ حوایت تجای آهریکا دّلتی دستگاٍ ُن تاز کَ

 ّ سْدجْ ّ خصْصی هْسسَ چٌذ ّ لذیي سْجْیی فریة ُن تاز ایراى، هلی اتحاد حسب ًظیر کطْر

 یکطرفَ طْر تَ را خْد اعتثار ّ پْل ّ هیخْرد را اسالهی جوِْری ُای اطالعاتی ّ راًتخْرُا ّ ُا ترّریست

 !هیثازد جْ سْد تازیگراى ّ ُا دالل ایي تَ

 آدم فشّػ بْدى فخش آّس اص یکی اص ُن بٌذاى حقْقذاى ّیگضاسػ 
 

 عباط اعالهی، جوِْسی اطالعات پای خشدٍ خبشچیي یک پیؼ ُفتَ اعت، سعیذٍ صًذاى بَ کَ اطالعی قشاس بَ
 ُوشاٍ اًذ، فشعتادٍ آهشیکا بَ آًجا اص ّ دبی بَ اّل کؾْس، داخل دس خذهتی بِشٍ ًذاؽتي علت بَ اخیشا کَ فخشآّس

 ّ هي پْعتیي دس اعت یک کاًال ًام بَ آًجلظ لظ تلْیضیًْی کاًالِای اص یکی هجشی کَ فشاسی عاّاکی یک با
 ًخغتیي ُواى اص صیشا ًذاسم، سا کغی چٌیي بَ پاعخگْیی قصذ. اًذ افتادٍ دیگش عیاعی صًذاًیاى اص چٌذ تٌی

 اص خْدداسی صًذاًیاى، جوعی دعتَ تصوین ّ ّاکٌؼ اًذ، فشعتادٍ عیاعی صًذاًیاى بٌذ بَ سا فشد ایي کَ سّصُایی
 عایش یا هي هگْی بگْ ُن اهشّص. بْد اّ دیگش پالگی ُن ًفش عَ دّ ّ فشد ایي با سابطَ ُشگًَْ بشقشاسی ّ گفتگْ

 .ًذاسد هْضْعیت عٌصشی چٌیي با صًذاًیاى
 اعت فشّختَ آبشّ عاهلی فشد ایي. اعت هغایل ایي ّ افشاد ایي عْای چیضی ُن ها رُي ُای هؾغلَ ّ ُا دغذغَ

 بش اّ هاُیت ُن صًذاى اص خاسج چْى ّ کشدًذ تف صًذاى خاسج بَ سا اّ عشعختاًَ هباسصٍ با عیاعی صًذاًیاى جوع کَ
 عایذ اّ اص ای بِشٍ ؽایذ تا ؽذٍ گغیل کؾْس خاسج بَ اعت ًذاؽتَ سًگی اّ حٌای ّ بْدٍ سّؽي کبیش ّ صغیش
 :اعت دیگش ی ًکتَ چٌذ کشدى سّؽي ایٌجا قصذم. ؽْد

 
 جشیاى کٌاس دس اعت هایل ّ داسد پْل اها ًذاسد هشدم هیاى دس ّ جاهعَ دس پایگاُی ّ ًیشّ کَ کؾْس اص خاسج دس جشیاًی

 خْد بشای تبلیغ ّ آّیض دعت عٌْاى بَ آًِا اص تا باؽذ داؽتَ سا کغاًی یا ّ کغی ُن صًذاى دس دیگش عیاعی ُای
 اّباػ ّ اسارل ّ قاچاقچیاى عادی، هجشهیي بشخی بَ هغتوشی ّ پْل دادى با خْد ایادی ّعیلَ بَ کٌذ اعتفادٍ
 بشّى ُای سعاًَ دس عٌاصشی چٌیي هْسد دس تبلیغ با کَ اعت ایي تصْسػ ّ کٌذ هی یاسگیشی صًذاًِا دس ًیاصهٌذ،

 عیاعی ُای جشیاى دیگش کٌاس دس سّػ ایي با ّ بغاصد عیاعی چِشٍ ایٌاى اص تْاًذ هی داسد اختیاس دس کَ هشصی
 بشّى ُای سعاًَ اص بشخی طشیق اص یکباس چٌذ ُش کَ اعت ایي. آّسد ّجْد بَ سا جشیاًی ًیض خْد بشای کؾْس، داخل
 آًِا ّجْد اص کغی ٌُْص صًذاًِا خْد دس کَ ؽْین هی آگاٍ عیاعی صًذاًیاى بعضی ّجْد اص آى، بَ ّابغتَ هشصی

 هُْْم اعاهی بشخی اص اعتفادٍ با حتی ّ افشاد ایي اعاهی اص اعتفادٍ با اغلب هزبْس ُای سعاًَ! ًذاسد اطالعی
 ّ هجعْل اخباس آًِا هْسد دس دائن ّ هعشفی عیاعی صًذاًی سا آًِا ّ عاصًذ هی لیغت ًذاسًذ خاسجی ّجْد کَ

 .کٌٌذ هی پخؼ ّاقع خالف

 

 



 اتحاد ملی

 صفحه بیست ونه

ثذیِی اطت کَ ایي ًْع اخجبر هدؼْل ّ هؼکْک ّ ایي ًْع ثذل طبسی ُب ، ُن چِزٍ سًذاًیبى طیبطی را هخذّع 

رطبًذ. ایي خوبػت ظبُزا ثیزّى  کٌذ ّ ُن ثَ اػتجبر رطبًَ ُبی طبلن ّ فؼبلیت ُبی خجزرطبًی طبلن آطیت هی هی

طْاد ّ یب کن طْاد، اس لسبظ اختوبػی ّاسدٍ ّ ثیکبر،  ثیاس سًذاى ُن چٌیي الذاهبتی دارًذ. افزادی غیز طیبطی، غبلجب 

کٌٌذ یب در ّالغ هی خزًذ تب اس آًِب لیظت اطبهی ثظبسًذ . اهب ُز چٌذ گبٍ  ثؼضب هؼتبد ّ ثب طْاثك هؼکْک خذة هی

ل دطتگیز کَ یکی اس آًبى را ثَ خبطز توبص ثب دّطتبى رادیْ تلْیشیًْی خبرج ًؼیي آًبى یب هظبئل دیگزی اس ُویي لجی

کٌٌذ ّ ثَ سًذاى هی آّرًذ ثَ دلیل ُویي خصْصیبت ػخصیتی اػبى ّ ثَ ػلت فمذاى اًگیشٍ ثزای تسول ثبسداػت ّ  هی

غلتٌذ. چٌیي اطت کَ  سًذاى، ُزکذام کَ اس لجل ػبهل پلیض ًجْدٍ ثبػٌذ، ظزف هذت کْتبُی ثَ داهبى پلیض هی

کٌٌذ. ثَ ایي تزتیت  گیزًذ ّ هصبزجَ هی خبرج کؼْر توبص تلفٌی هیثیٌین ایٌبى اس داخل سًذاى اّیي زتی ثب  گبُی هی

ُب را خْد ثَ دطت دارًذ زبل آًکَ ثبسی را طیظتن  ػٌبصز خبرج ًؼیي یبد ػذٍ گوبى هی کٌٌذ طزًخ ایي ػزّطک

ْد ای ُن کَ طی طبلِبی اخیز هؼوْال در ثٌذ سًذاًیبى طیبطی ّخ اطالػبتی ادارٍ هی کٌذ. گزٍّ فؼبر چٌذ ًفزٍ

داػتَ اًذ اس ُویي ػٌبصز ثَ اضبفَ ی یکی دّ ًفز اس سًذاًیبى اطالػبتی ّ ًظبهی یب ًیزّی اًتظبهی کَ غبلجب ثَ ػلت 

.                                                               اختالؽ خبطْطی ّ اهثبل ایٌِب سًذاًی ثْدٍ اًذ تؼکیل ػذٍ اطت   

ي ػٌبصز اطت کَ در هْرد اّ ّ طْاثك ّ فؼبلیت ُبیغ ثؼضی اس ُوجٌذاى هب اس خولَ آلبیبى ػجبص فخزآّر یکی اس ُوی

داراة سًذ ّ زدت ثختیبری هطبلت ّ تْضیسبت هفصل تزی را لجال افؼب کزدٍ اًذ. خوغ سًذاًیبى طیبطی کَ اس ًوبیٌذگبى 

داخل سًذاى فلح ّ ثی اثز کزدٍ خزیبى ُبی گًْبگْى تؼکیل هی ػْد ایي گزٍّ کْچک را طی طبلِبی گذػتَ در 

اطت؛ اهب در هیبى خوغ هشثْر تب هذتِب ایي اخوبع ّخْد داػت کَ ثَ خبطز اختٌبة اس تبثیز ًبرازت کٌٌذٍ ای کَ ثز افکبر 

.               ػوْهی دارد، زتی الومذّر اس طزذ ػلٌی ایٌگًَْ هظبئل داخلی ّ افؼبی ایي خوبػت چؼن پْػی ػْد  

َ الذاهبت ایي گزٍّ فزیت هزدهی اطت کَ اس درّى سًذاًِب، اطالػبت درطت ّ دلیمی ًذارًذ ّ گبٍ هٌجغ اهب اس آًدب ک

ی اطالػبت آًِب، رطبًَ ُبی ثزّى هزسی اطت ّ ثَ ػالٍّ ایٌبى خْد ّلبزت را در خبرج اس سًذاى ثَ خبیی رطبًذٍ  ػوذٍ

رطذ افؼبی آًبى ضزّرت ثیؼتزی  اکٌْى ثَ ًظز هیاًذ کَ ػلیَ سًذاًیبى طیبطی طوپبػی ّ لدي پزاکٌی هی کٌٌذ، 

               .                                                                                                                            یبفتَ اطت

ى تْخَ ثَ گزایؼبت طیبطی هتفبّتؼبى اس هزدم ایزاى ثَ طْر کلی ًظجت ثَ سًذاًیبى طیبطی ُوذردی دارًذ ّ ثذّ

کٌٌذ، سیزا در ایي هْرد پبی یک زك ػوْهی ّ دهْکزاتیک یؼٌی زمْق سًذاًیبى طیبطی ثذّى تْخَ  آًِب پؼتیجبًی هی

ثَ ًْع ػمیذٍ ی اّ در هیبى اطت . اس ایي رّ ایي گًَْ رطبًَ ُب کَ ػلیَ سًذاًیبى طیبطی طوپبػی هی کٌٌذ ثبیذ ثَ 

                                                                دٌُذ کَ دلیل دػوٌیؼبى ثب سًذاًیبى طیبطی چیظت؟ هزدم تْضیر

اًذ، چزا فالى کبًبل تلْیشیًْی لض آًدلض اس ایي ثبثت  اًذ ّ ثی اثز کزدٍ سًذاًیبى ُظتَ اطالػبتی داخل سًذاى را طْساًذٍ

                                                                                                                                     ثزآػفتَ اطت؟

ثزای آًبى کَ در خبرج اس کؼْر گوبى هی  -کَ اس ًْع خْد اّلیي هْرد ُن ًیظت -هب اهیذّارین رطْایی اخیز ایي خْاًک

دارًذ، درص ػجزتی ػذٍ ثبػذ ّ ثَ آًِب فِوبًذٍ ثبػذ کَ اّال کبر  کٌٌذ طز ًخ ایي ػزّطکِب را خْد ثَ دطت

اختوبػی ّ طیبطی ثب ایٌگًَْ ثبسی ُبی ثچَ گبًَ ّ غبلجب سیبًجخغ ثظیبر تفبّت دارد ّ ثبًیب هِزٍ ُبی طْختَ ای اس 

ًدبت دُذ. ثبلؼکض، هزدم لوبع ػجبص فخزآّر، آثزّ ثبختَ تز اس آى ُظتٌذ کَ تمالی یک کبًبل تلْیشیًْی ثتْاًذ آًِب را 

.                                                                  را در هْرد هبُیت خْد ایٌگًَْ رطبًَ ُب ثَ تبهل ثیؼتز ّا هی دارد   

اهب خٌجَ ی دیگز هظئلَ ًؼظت خٌذٍ آّر ثزخی دالالى طیبطت خبرخَ ی آهزیکب ثب ػٌبصزی اس ایي دطت اطت، 

اًذ. اطتؼذاد ّ هِبرت  دُذ آًبى تب چَ زذ گیح ّ گٌگ ّ ثب ػزایط ایي کؼْر ثیگبًَ ثَ رّػٌی ًؼبى هی چیشی کَ

اًگلیض ُب در دّراى آلبیی ّ طزکزدگی خْد ثزای یبفتي ّ اخیز کزدى هشدّراى ثْهی ثَ هزاتت ثیغ اس ایٌِب ّ طیبطت 

بى پیغ اس آًکَ لْ ثزًّذ یک ػوز ثَ ثزیتبًیب خذهت هی ُبیؼبى ثظیبر سیزکبًَ تز ّ پختَ تز ثْد چٌبًکَ گبٍ هشدّراًؼ

.                                                          کزدًذ. فزسًذاى آهزیکبیی آًِب در ایي سهیٌَ ثظیبر ًبػی ّ ثی اطتؼذادًذ  

یبر اطت . هب چٌذاى توبیلی ثَ کالم آخز ایٌکَ گفتٌی ُبی هظتٌذ ثَ هذارک در هْرد ایي ػٌبصز ّ فؼبلیت ُبی آًبى ثظ

اداهَ ایي ثسث ُب ًذارین ّ اهیذّارین ثب ایي تذکز هختصز ثزخی ثَ خْد آیٌذ ّ زذّد خْد را ًگبٍ دارًذ تب ًبگذیز اس ثبسگْ 

        .                            کزدى ثظیبری اس اطزار هگْ ًجبػین کَ گفتَ اًذ آًزا کَ خبًَ ًَ ایي اطت ثبسی ًَ ایي اطت

اّل هزداد ُؼتبد ّ پٌح                                                                      -زمْلذاى، سًذاى اّیي  -  ًبصز سرافؼبى  

ها علیه زوداویان سیاسی پاسخ افشاگراوه دکتر واصر زرافشان به برخی سمپاشی ,وامه دکتر زرافشان از اويه  

 





اتحاد ملیا  

کىفزاوس رسوای رفسىجاوی و استعمار وویه با بی اعتىایی ملت 

 ایزان و صىدلی ٌای خالی در واشىگته مواجً شد

.روسي گذار دموکزاتیک در ایزان کار خود را آغاس کزد ٣کىفزاوس   
 

ایي کٌفزاًض کَ رّس ػٌجَ دّم ثِوي در داًؼگبٍ جْرج ّاػٌگتي آغبس ثکبر کزد، رّس دّػٌجَ در کٌگزٍ آهزیکب ثَ کبر خْد پبیبى 
.خْاُذ داد  

ثب کوک اًظتیتْی طیبطت ُبی جِبًی ّ کٌفذراطیْى داًؼجْیبى ایزاًی تؼکیل " گذار دهْکزاتیک در ایزاى"رّسٍ  ٣کٌفزاًض 
ایي کٌفذراطیْى، یک جٌجغ هظتمل ثب گزایغ ثَ غزة اطت کَ دفبتزی در کؼْرُبی ایزاى، ایبالت هتحذٍ آهزیکب، . ػذٍ اطت

.کبًبدا، ثزیتبًیب، فزاًظَ، ثلژیک، ُلٌذ، ایتبلیب، عزاق، تزکیَ ّ هبلشی دارد  

، ثزخْردی ّالع گزایبًَ ثَ اًجبم تغییزات در ایزاى ّ ُوچٌیي ُوْار کزدى راٍ ثزای تًبطیض یک "گذار دهْکزاتیک در ایزاى"کٌفزاًض 
.عالٍّ ثز آى، ثَ تعذد حشثی ّ ّجْد یک حکْهت دهْکزاتیک ًیش پبی ثٌذ اطت. دّلت طکْالر دارد  

.در ایي کٌفزاًض تعذادی اس کبرػٌبطبى ثیي الوللی هظبئل طیبطی، اجتوبعی ّ ُوچٌیي اطتزاتژی اهٌیتی ػزکت داػتٌذ  

 نخستین روز کنفرانس

در ثیي پبًلیظت ُب ّ ػزکت کٌٌذگبى ایي کٌفزاًض، رّسًبهَ ًگبراى، سًذاًیبى طیبطی طبثك ، صبحجبى رطبًَ ُبی خبرج اس 
.کؼْر ّ کبرػٌبطبى آهزیکبئی، ایزاًی ّ ارّپبئی حضْر داػتٌذ  

هؤطض ّ هذیز اًظتیتْی طیبطت ُبی جِبًی ثْد کَ استؼکیل کٌفزاًض گذار  ١ًخظتیي طخٌزاى کٌفزاًض، جبى لٌُشّفظکی 
ّی گفت کَ خْد در گذػتَ چٌذ ثبر ثَ ایزاى . دهْکزاطی در ایزاى ّ گفتگْ در ثبرٍ هظئلَ ای چٌیي هِن اظِبر خْػْلتی کزد

.طفز کزدٍ اطت، در دریبی خشر اطکی رّی آة ثبسی کزدٍ اطت ّ حتی دّغ آثعلی ًیش ًْػیذٍ اطت  

دکتز لٌُشّفظکی کَ تحصیالتغ در سهیٌَ هطبلعبت ثیي الوللی پیؼزفتَ ّ پژُّغ ُب ّ تًبلیفبتغ در چِبرچْة اتحبد جوبُیز 
ػْرّی پیؼیي اطت؛ ثَ غٌبی فزٌُگی ّ هؼبرکت ثب ارسع ایزاى در توذى جِبى اػبرٍ کزد ّ در ثبرٍ تغییز طیبطی در ایزاى 

ّی طپض گفت پذرع در دّراى جٌگ جِبًی دّم ثب ًبسی ُب .گفت کَ هي ثب ایزاًیبى در ایي هْرد احظبص ُوذردی هی کٌن
اس طْی دیگز، هبدرع ًیش کَ ثَ عٌْاى یک سًذاًی طیبطی . جٌگیذٍ ّ پض اس پیْطتي ثَ هیظیْى لِظتبى ثَ ایزاى رفتَ اطت

آى دّ طپض دّراى هبٍ . در اتحبد جوبُیز ػْرّی پیؼیي ثْدٍ ّ در ُوبى دّراى ثَ تِزاى رفتَ ثْدٍ ثب پذرع اسدّاج هی کٌذ
 عظل خْد را در ُتل درثٌذ آى رّسگبر هی گذراًٌذ ّ ثَ ُویي طجت ّی ُویؼَ عاللَ ّیژٍ ای ثَ ایزاى در خْد حض کزدٍ اطت 

 صفحه سی و یک



 اتحاد ملی

 صفحه سی و دو

دکتز جبى لٌُشّفظکی هؤطض ّ هذیز اًظتیتْی طیبطت ُبی جِبًی طپض گفت ّاقعیت ایٌظت کَ رژین ایزاى هؼزّع ًیظت. ّی رژین ایزاى را چٌیي 
 ایزاىتْجیَ کزد " ّقتی ػوب اس هزدم خْد ثتزطیذ، یک طیظتن درًّی اهٌیتی ثزای کٌتزل آًِب ثْجْد هی آّریذ". ّی طپض گفت" درّغگْئی در رژین 

 فزاّاى اطت. رژین ُبئی هبًٌذ رژین ایزاى اس ُز گًَْ ایذٍ هتفبّتی ّحؼت دارًذ"

 هؤطض ّ هذیز اًظتیتْی طیبطت ُبی جِبًی آًگبٍ گفت یک جبهعَ آساد ًیبس ثَ جٌجغ ُبی دهْکزاتیک دارد.

ُوبى کظی اطت کَ ثَ هٌبطجت کوک ثَ تِیَ فیلن  پض اس آى، پیبم ارژًگ داّّدی اس سًذاى رجبئی ػِز ثزای ػزکت کٌٌذگبى در کٌفزاًض پخغ ػذ. ّی
 ثَ سًذاى افتبد. ٣تْطط جیي کْکبى –ایزاى هوٌْع  - ٢هظتٌذ " فْرثیذى ایزاى" 

پبًل هْظْع ثز طز " خْاطت ُبی ًظل جذیذ، تْاًبئی ُب ّ دیذگبٍ طیبطی جْاًبى ایزاًی در ثبرٍ   طپض ًْثت ثَ ًخظتیي پبًل کٌفزاًض رطیذ. در ایي
 اطالهی، جِبى ّ آیٌذٍ ػبى" ثْد. جوِْری

اى را کؼیذٍ ثْدًذ یب ادارٍ ایي پبًل ثب اهیز عجبص فخز آّر دثیز کل کٌفذراطیْى داًؼجْیبى ثْد. در ایي پبًل، جْاًبًی ػزکت داػتٌذ کَ یب در ایزاى طعن سًذ
 گزفتبر فؼبر ّ اختٌبق ػذٍ ّ ثَ ُویي جِت طزسهیي خْد را تزک کزدٍ ثْدًذ.

کبًبدائی اس تْاًبئی ُبی ًظل جْاًی کَ ثیزّى آهذٍ اًذ، طخي گفت. ّی گفت کَ آًبى فعبی داخل را هی ػٌبطٌذ ّ هی داًٌذ  –ی دختز ایزاًی پزی آٌُگز
 کَ در آًجب چَ هی گذرد.

در ایزاى چَ دیذی ّ جْاى ُب چطْر  خبًن جیي کْکبى تِیَ کٌٌذٍ فْرثیذى ایزاى ًیش یکی اس اععبی پبًل ثْد. ّی در پبطخ ثَ پزطغ اهیز عجبص فخز آّر کَ
 ثْدًذ؛ گفت ارژًگ ) داّّدی( آساد ثْد ّ تْ در سًذاى ثْدی.

هیلیْى داًؼجْ در ایزاى دارین. ایزاى یکی اس ثشرگتزیي کؼْرُبئی اطت کَ ثبسار ثالگ در آى رّاج دارد. جیي کْکبى طپض گفت کَ ارژًگ  ٤ّی گفت هب اکٌْى 
ی هیل سد. جیي کَ دّطت ًشدیک سُزا کبظوی ثْدٍ اطت،گفت کَ ثَ عٌْاى یک فیلن طبس خیلی احظبص گٌبٍ هی کٌن. هي اس ) داّّدی( اس سًذاى ثَ هي ا

ثبػن ّ ارژًگ پزطیذٍ ثْدم آیب هطوئي ُظتی کَ هی خْاُی در ایي فیلن هظتٌذ ثبػی ّ اّ گفت کَ هي افتخبر هی کٌن. ارژًگ گفتَ ثْد هي هی خْاُن 
. جیي کْکبى آًگبٍ گفت ثزای ُویي اطت کَ هي احظبص گٌبٍ هی کٌن چْى یکی اس اتِبهبتی کَ ثَ ارژًگ داّّدی سدٍ اًذ ایٌظت کَ صْرتن را ًؼبى ثذُن

 در ایي فیلن هظتٌذ ػزکت داػتَ اطت.

رُب را در ایزاى تحول کٌذ ّ طبلَ کَ ًتْاًظتَ اطت فؼب ٧١یک پظز  –ّ اس پؼت طز اهیز عجبص فخز آّر کَ در صٌذلی ّطط پبًل ًؼظتَ اطت، دّ جْاى 
ثب اطتفبدٍ اس توبص تصْیزی، تلفٌی اطکبیپ در اًتظبر آى   –ًبُیذ کلِزی یک داًؼجْی دختز کَ در قن سًذگی ّ تحصیل هی کزدٍ ّ اکٌْى در هبلشی اطت 

 ُظتٌذ کَ حزف ُبیؼبى را ثَ گْع ُوَ ثَ ّیژٍ دًیبی خبرج ثزطبًٌذ.

پبًل اطت ّ دثیز اًجوي اطالهی داًؼجْیبى در داًؼگبٍ تِزاى ثْدٍ اطت؛ در پبطخ ثَ پزطغ اهیزعجبص فخز آّر ادارٍ اهیز گل علیپْر کَ یکی اس اععبی 
دّراى کٌٌذٍ پبًل کَ هی پزطذ ًظل جْاى ّ خْاطتَ ُبیؼبى را چگًَْ دیذی ّ اس اّپْسیظیْى خبرج اس کؼْر چَ هی خْاٌُذ گفت ایي ًظل جْاى، اّل 

صبدف ثب جٌگ تحویلی ّ رکْد اقتصبدی ثْد. کوی ثعذ کَ ثشرگتز هی ػًْذ ثَ دّرا ى ریبطت جوِْری خبتوی هیزطٌذ کَ ًظجتًب طفْلیت ّ کْدکی ػبى ه
 دّراى آسادتزی ثْدٍ اطت اهب اکٌْى ثب دّلت فعلی هخبلف ُظتٌذ.

رجَ ًخظت فزدی اطت. پض اس آى ثَ خْاطتَ ُبی اهیز گل علیپْر طپض خْاطتَ ُبی جْاًبى را ثَ طَ ثخغ تقظین کزد ّ گفت خْاطتَ ُبی آًبى در د

 اجتوبعی هیزطٌذ ّ طپض خْاطتَ ُبی طیبطی دارًذ.

خبة طپض ثَ تْظیح در ثبرٍ خْاطتَ فزدی جْاًبى پزداخت ّ گفت ایي خْاطت، آسادی در اًتخبة هذُت اطت کَ هی تْاًذ چیشُبی دیگزی اس جولَ اًت
 پْػغ اکٌْى یکی اس هظبئلی اطت کَ جْاًبى را آسار هیذُذ.پْػغ را ًیش ثَ ُوزاٍ داػتَ ثبػذ، اًتخبة 

طبلت آسادی ثی حذ ّ حصز ُظتٌذ ثلکَ ثَ عٌْاى هثبل هی   در آًچَ آسادی اجتوبعی ًبهیذٍ هی ػْد، ّی گفت هٌظْر ایي ًیظت کَ جْاًبى در ایزاى
سادی را داػتَ ثبػٌذ. اهیز گل علیپْر طپض ثَ ایي اػبرٍ کزد کَ ّقتی در خْاٌُذ ثتْاًٌذ ثب کظی کَ دّطتغ دارًذ اگز خْاطتٌذ ثَ یک پبرک ثزًّذ؛ ایي آ

 ثیي گزُّی اس آهزیکبئی ُب ثَ ایي هطلت اػبرٍ کزدٍ اطت، درک آًبى اس ایي هظئلَ ثظیبر هؼکل ثْدٍ اطت.

ر هی گْیذ " چیشی کَ ًظل هب هی خْاُذ " هگز گزدع کزدى در پبرک گٌبٍ اطت" ؟ ّ ایي پزطغ یکی اس ػًٌْذگبى هتعجت ثْدٍ اطت. اهیز گل علیپْ
 جبهعَ ای ثذّى تجعیط اطت"، ًَ تجعیط جٌظی، ًَ تجعیط هذُجی ّ ًَ تجعیط حکْهتی.

 ّی آًگبٍ هی افشایذ کَ ثٌظز هي پْیبئی ّ رػذ یک جبهعَ در یک رًگ ثْدى آى ًیظت ثلکَ در چٌذ رًگ ثْدى آًظت.

اطکبیپ در اًتظبر ًؼظتَ اطت. ّی در پبطخ ثَ پزطغ اهیز عجبص فخز آّر کَ چزا علیَ حکْهت  طپض ًْثت ثَ ًبُیذ کلِزی هیزطذ کَ طبعت ُب در
 هجبرسٍ را ػزّع کزدی هی گْیذ ثَ خبطز فؼبرُبئی کَ در ایزاى ّجْد دارد ّ ثَ اػکبل هختلف تقظین هیؼْد.

هذُجی  -خت طیبطی اطت ثبیذ گفت کَ قن پبیتخت طیبطیاگز فزض کٌین کَ تِزاى پبیت –در قن  –ّی هی گْیذ در ػِزی کَ هي سًذگی هی کزدم 
ت اطت، در آًجب طبًظْر ثظیبر ػذیذ اطت ّ ایي طبًظْر حتی در درص ُبئی کَ ثَ داًؼجْیبى دادٍ هیؼْد، ًیش دیذٍ هی ػْد. در قن کٌتزل حزاط

 ثظیبر سیبد ثْد ّ حتی در یک تزم، ثظیبری اس داًؼجْیبى را ثزای پْػغ اخزاج کزدًذ.

هي در آًجب ًوی ػذ طبکت ًؼظت، ثباًلخزٍ ثبیذ یکی حزف ثشًذ. آًگبٍ ًبُیذ کلِزی کَ اس هبلشی ثب ػزکت کٌٌذگبى در کٌفزاًض صحجت هی کزد گفت، در 
پیذا کزدًذ، ًْػتي را ػزّع کزدم، اس اعذام ُبئی کَ کظی خجز ًذاػت یب اس داًؼجْیبًی کَ در قن اخزاج ػذٍ ثْدًذ؛ ًْػتن. ثباًلخزٍ هي را  ٧٣٣٥طبل 

کَ در داخل ایزاى تحت فؼبر قزار دادًذ، هوٌْع الخزّج کزدًذ ّ هي پض اس هبٍ ُب تْاًظتن اس ایزاى ثیزّى ثیآین ّ اس ُوبى طبعت اّل ػزّع کزدم ثَ کظبًی 
 دیگزاى در خبرج ثزطبًذ. ُظتٌذ؛ کوک کٌن. ّی گفت کَ طعی هی کٌذ ثب " ثچَ ُب" در داخل ایزاى صحجت کٌذ ّ صذایؼبى را ثؼٌْد ّ ثَ آگبُی

 پزیچِز فزسام  صذای آهزیکب  داطتبى ایي جْاًبى ٌُْس اداهَ دارد.



 اتحاد ملی

 صفحه سی و سه

 -ىفکزان وقت و ملیشولت قاوىوی ایزان که با خیاوت رورئىس بزوامه اصالحات آخزیه دبزخی اس 

به امید  -تىسط فزقه جمهىری اسالمی اشغال گزدید کشىر مامذهبی ها بزهبزی سىجابی واکام ماود و 

                   اس تاریخ معاصز خىدمان کسب تجزبه وجات میهه با اتحاد ملی همه اقشار ایزاودوست و

" رئْص تزًاهَ ُای فْری دّلتتواهی  " 

اًحالل ساسهاى اطالعات ّ اهٌیت کشْر)ساّاک( ّ جایگشیي ًوْدى آى تا یک دستگاٍ اطالعاتی در خذهت -۱

 استمالل ّ اهٌیت کشْر ّ هلت

۲- یك تذّیي ّ ارائَ هحاکوَ سزیع غارتگزاى ّ هتجاّساى تَ حمْق هلت یا اس طزیك دادگاُِای هْجْد ّ یا اس طز

 لْاًیي هْرد ًیاس تَ هجلسیي جِت ایجاد دادگاُِای هلی تا اختیارات خاص

اًتظاب یک کویسیْى تی ًظز جِت رسیذگی تَ کارُای گذشتَ ّ سْاتك خذهتی هأهْریي ساّاک ّ -۳

 تحْیل خالفکاراى تَ هماهات لضایی تزای هحاکوَ ّ هجاسات عول

۴- کلیَ کساًیکَ تز خالف اطْل لاًْى اساسی هزتْط تَ حمْق هلت ایزاى در  –آسادی کلیَ سًذاًیاى سیاسی 

 هحاکوی کَ استمزار آًِا هشزّعیت لاًًْی ًذاشتَ، هحکْم شذٍ اًذ تایستی آساد گزدًذ

۵- تا کٌْى گزفتار شذٍ اًذ ۱۳۳۲هزداد  ۲۲اعادٍ حیثیت کلیَ سًذاًیاى سیاسی کَ تعذ اس   

۶- تکلیَ کساًیکَ تجزم سیاسی تزای هذتی تیش اس یکسال هتْالی در  پزداخت غزاهت هعمْل اس طزف دّلت

سًذاى تسز تزدٍ اًذ ّ یا ایٌکَ تجزم سیاسی هْرد آسار لزار گزفتَ ّ ًمض عضْ پیذا ًوْدٍ اًذ. ﴿اس 

تاکٌْى﴾۱۳۳۲سال  

۷- ًِای پزداخت غزاهت هتٌاسة اس طزف دّلت تَ تاسهاًذٍ ُای طغیز ّ یا تحت کفالت کلیَ کساًیکَ در سًذا

تاکٌْى﴾۱۳۳۲تاططالح اهٌیتی جاى خْد را اس دست دادٍ اًذ. ﴿اس سال  

 "رئْص کلی سیاست داخلی دّلت"

تأهیي آسادی فزدی ّ اجتواعی یعٌی آسادی عمیذٍ، آسادی تیاى، آسادی للن در چِار چْب لاًْى اساسی  -

 کشْر

 اعادٍ حیثیت لٍْ لضائی ّ تأهیي استمالل آى -

اهْر تجارت هگز تعٌْاى تزًاهَ ریشی، ارشاد ّ کٌتزلعذم دخالت دّلت در  -  

عذم دخالت دّلت در اهْر طٌعت هگز طٌایع ًفت ّ گاس ّ هْاد رادیْ اکتیْ ّ ًمش دّلت در طٌایع توٌظْر  -

کٌتزل ّ حوایت هْجَ  تزًاهَ ریشی، ارشاد،  

ّ جْاتگْئی هْثز تَ ایي  عذم توزکش در کلیَ اهْر کشْری ّ تجذیذ ساسهاى استاًذاریِا توٌظْر آهادگی -

 تزًاهَ

تأهیي رفاٍ کارهٌذاى دّلت اس طزیك هتٌاسة ساختي حمْق ًسثت تَ حذالل هعیشت ّ ایجاد اهکاًات  -

 رفاُی جٌثی ضوي کْشش در تاال تزدى تاسدٍ کاری کارهٌذاى

 هثارسٍ پیگیز تا فساد چَ در دستگاُِای دّلتی ّ چَ در تخش خظْطی -

تٌذی ّ اجزاء در جِت خْد کفائی کشاّرسی ّ داهپزّری کشْرتزًاهَ ریشی، سهاى  -  

 هثارسٍ شذیذ ّ ُوَ جاًثَ تا تْرم -

دکتز شاپْر تختیار    اجزای هْثز تزًاهَ تأهیي اجتواعی ّ هحذّد کزدى آى تَ تزًاهَ ُای ّالعی دّلت -



 

Official Announcement from the Secretariats of Reza Pahlavi and Farah Pahlavi: 

Memorial Ceremony For Prince Alireza Pahlavi 

January 13th, 2011 

 
We hereby inform our compatriots and friends that a memorial service will be held on Sunday, January 23, 2011 at 
three o'clock in the  afternoon at The Music Center at Strathmore in Bethesda, Maryland. 
 
We appreciate your cooperation with the rules and guidelines provided outlined below. 
 
 
The Secretariat of Reza Pahlavi & The Secretariat of Farah Pahlavi 
 

STRATHMORE Officials have asked us to share the following information with you: 
 

 Please arrive on time at 3 pm to allow time for security and seating before the service begins. 
 Space is limited.  Guests will be seated on a first come-first seated basis.  
 Children are discouraged from attending. 
 NO cameras or videography equipment will be permitted in the Hall.  All such equipment will be taken away at 

the door by Security Personnel. 
 Ample free parking is available in the ramp adjacent to The Strathmore.  This is the ONLY location guests are 

permitted to park. 
 The address is:   

The Music Center at Strathmore, 
5301 Tuckerman Lane, 

North Bethesda, MD 20852-3385 
 

 Travel directions are available at http://www.strathmore.org/planyourvisit/directionsparking.asp 
 As a courtesy to other guests and speakers, we regret there will be no guest seating after the family has arrived 

and the Memorial begins. 
 All information regarding this event will be posted on the Official Websites of Reza Pahlavi and Farah Pahlavi. 

 The venue does not allow flowers or plants. 

ته تاسماندگان ایشان اس صمیم قلة  اعضا و هىاداران حشب اتحاد ملی ایزان درگذشت شاهشاده علیزضا پهلىی را»

«تسلیت گفته و تزای جانثاخته شادی روان و خاطزی آسىده آرسو دارد.  

http://www.strathmore.org/planyourvisit/directionsparking.asp


 اتحاد ملی 

پنجصفحه سی و  

اطالعیه خیلی مهم فرمانده ارتش ملی ایران 

خطاب به نظامیان ، دانشجىیان، کارگران و 

عشایری –اقشار شهری و روستایی   

 
کْرّظ رزهجْ، فرهاًدٍ هْقت ارتع هلی ایراى در یک  ضتاد ضرٌُگ

خبری حسب خْاضتار اطالع رضاًی ایي  –تواش تلفٌی با ّاحد فرٌُگی 

                                                                   اطالعیَ هِن ارتع هلی غد:

عطننب بننَ ابالهیننَ ُننا ّ     کننْرّظ رزهجننْ فرهاًنندٍ ارتننع هلننی ایننراى      ضننتاد هنني ضننرٌُگ 

م تْضنن  حطنناش کػننْر کننَ در حننای فرّ اغننی ً ننا    در اینني غننرای    اطالعیننَ ُننای قبلننی  

ادر ابننالم هیمننٌن کننَ از بننَ کلیننَ  رضننٌه ًیرُّننای هطننل  کػننْر، کننَ ضننرباز یننا کنن  هننردم اضننت

 ػننتیباًی تطننتردٍ کننردٍ   جٌننبع هلننی هننردم ایننراى بننر علیننَ اغنن اسگراى جوِننْری اضننالهی   

          ػنننتیباًی خنننْد قنننرار دٌُننند    حواینننت ّ ّ ُونننَ اقػنننار هیٌِدّضنننت ّ  زادیونننْاٍ را هنننْرد  

                                                                                           

 هلی ّ هیٌِی حوایتاعالم ها ضربازاى ّ افطراى ّ درجَ داراى ّ فرهاًدُاى ارتع هلی ایراى با  

از رضتاخیس ایراًیاى بر علیَ رژین اغ اسگر ایراى، از کػتار ّضیع ّ تلفات ّ خطارت بَ زیر 

دفاع  تا  خریي ًفص ّ  خریي قطرٍ خْى یمپارکگی ایراى از ّ جلْتیری ضاختار ُای کػْر

از دخاست در ضیاضت  ارتع هلی ایراى بٌا بَ ّظیفَ ّ دضتْر ً اهی خْد ُوچٌیي ْاُین کرد خ

هیٌِی خْد هیداًد کَ از فرزًداى ایراى کَ در جٌبع داًػجْیی -فق  ّظیفَ هلی اجتٌاب کردٍ 

ٌد  غ اسگراى جوِْری اضالهی دفاع کّ جٌبع زًاى ّ کارتراى ّ ُفتاد هیلیْى ایراًی در هقابه ا

                                                                                          

بٌابرایي بَ باقیواًدٍ ًیرُّای هطل  کَ ٌُْز خْد را تحت اهر حمْهت در حای فرّ اغی 

اغ اسگراى ًگَ داغتَ اًد، دضتْر هیدُن کَ ُر کَ ضریعتر با  یْضتي بَ ارتع هلی 

                                                               ٌدٍ ایراى ّ ایراًی ّ خْدغاى را تضویي ًوایٌد ایراى، ی

                                                                                                                           جاّید ایراى

                                           غاًسدُن  ذز ُػتاد ّ ًَ –کْرّظ رزهجْ  ضتاد ضرٌُگ

www.arteshmeli.blogspot.com 



هْج داًػجْ –اتحاد هلی   

 صفحه سی و شش

(جاوباختً امیر حسیه حشمت سارانتوسط  ) شاخً درون مرز مایىذگیودکتریه   

 

 تشکیل اولین دولت ائتالف
 

ملت آزادیخواي و در بىذ ایران،   

ّ بطرْی  هت لرزاى اغغالگراى جسم کرردٍ ایر    ایٌک کَ بَ ًام آزادی ّ ًجات کػْر ػسم خْد را برای تغییر حکْ 

خاًرَ ُورَ   راى خرْد در حرسا اتحراد هلری ایرراى       حرکتی ، اجازٍ ب ُیر  کرَ از خر هتگسا   ایراى آزاد ّ آباد فردا در 

دکتریي پیػٌِادی خْد را بار دیگر بغرْر هتتصرر بؼررس رضراً ٍ ّ پیوراى       ضر فصل ُای ایراًیاى هیٌِ ّضت(

یراد آّر   ، یکبرار دیگرر  صر  اتحراد هلری برا یکر یگرین     خْد را با غوا زًاى ّ هرداى هتح  ایراًی کَ ُورَ براُن در  

ٍ  ىاوّ هریِي اغرغالی  ّ ًظارت غوا بسرگْاراى  حاکویت را بَ هردم هٌتقل غْین. باغ  کَ دضتاى اتحاد   دّبرار

َ  اضرت،  راضرتیي  اضرتقال   ّ آزادی کطر   پی در ضْ ایي بَ هػرّعَ اًقالا از کَ ایراى بسرگ هلت تْضظ   بر

                                                                                                           .برگرداً  ایراى هردم خْد

جبَِ اتحاد هلی کَ از ُفتن اردیبِػت  پیػٌِاد تػکیل اّلیي دّلت ائتالف پص از اػالم هْجْدیت رضوی

در دضتْر کار  ، ُوچٌاىهلی ایراى ارتقا یافتفؼالیت حسبی خْد را آغاز ّ بَ حسا اتحاد اهطا  بغْر رضوی 

کَ جاًباختَ اهیر حطیي حػوت  بْد حسا قرار گرفت. ضابقَ اػالم تػکیل اّلیي دّلت ائتالف ب یٌترتی 

اط تلفٌی با ص ای آهریکا در ضا  دّ ُسار چِار خْاضتار تػکیل دّلت ائتالفی برای فرصت ضاراى در یک ارتب

ضیاضی جِت غٌاخت یک یگر بَ ه ت یکطا  برای داغتي رفراً هی ضالن ّ دادى بَ هردم ّ گرایع ُای 

                                                                                                    اًتتاا ًْع ادارٍ کػْر باغٌ .

 ّی، ایػاى ػلٌی ّ اػالم هْضغ غْربتتاًَ حکْهت اغغالگر جوِْری اضالهی، بالفاصلَ پص از ایي ارتباط 

 بجرمبَ صْرت غیر قاًًْی بازداغت ّ بؼ  از اػوا  ب تریي ًْع غکٌجَ ُای جطوی ّ رّحی ّ فقظ  را

 کرد. ددهٌػاًَ ترّردضیطَ آهیس ّ  ترفٌ ی بَ ّ آزادیتْاُی بر پایَ فؼالیت قاًًْی حسبی هیٌِ ّضتی

بتاریخ غاًسدُن اضفٌ  ُػتاد ّ  کَ ضوبل یک ایراًی ّاقؼی بْد، ت ضاراىًجام  اهیر حطیي حػوضرا

کرد ّ ّظیَ ّ اًگیسٍ ها را برای  ُفت در راٍ آزادی ایراى جاى غیریٌع را در بیوارضتاى رجایی غِر کرج اُ ا

 خ هتگساری بَ هلت بسرگواى در راضتای براً ازی ًظام ّ ترّیج دهْکراضی ّ ضکْالریطن ّ ًِادُای غیر

                                                                                .کرد برابر چٌ  را ائتالفی دّلت اّلیي ّ دّلتی

کَ  گػتٌ پیواى  بٌابرایي بالفاصلَ بؼ  از بازداغت ایػاى یاراى ّی در داخل ّ خارج از کػْر هج دا ُن

برای بررضی هج د در ایي رّزُای حطاش ّ ضرًْغت  دکتریي تػکیل دّلت ائتالفی را بَ هلت بسرگ ایراى

. در ًوایٌ  ّ از ُر فرصتی برای ایي اعالع رضاًی هلی ّ هیٌِی ضْد هیجْیٌ ػرضَ  هیِي اغغالیضاز 

حػوت ضاراى از جولَ  يحطی ضوي آرزّی صبر ّ بردباری بیػتر برای خاًْاٍ هحترم اهیر ایٌجا جا دارد

بَ هلت  ،ٍ ُای جاًباختگاى راٍ آزادیُوطر ایػاى باًْ الَِ ًازجْ ّ فرزً  برّهٌ غاى بابک ّ کلیَ خاًْاد

کَ اػضا ّ ُْاداراى حسا اتحاد هلی ایراى تا براً ازی ًظام اغغالگر ّ ارایَ برًاهَ  کٌینم اػال بسرگ ایراى

بَ اػتال   بْد ّ با تالظ ّ خ هتگساری ٌهػتص دّلت ائتالفی ، ُوْارٍ در خ هت ّ در کٌار هردم ایراى خْاُ

 با یاری دضت اتحاد ُفتادضربلٌ ی ایراى ّ ایراًی زهیٌَ برگساری رفراً م ّ ضاخت دهْکراتیک ایراى فردا را  ّ

 را در برًاهَ ُای خْد هتؼِ  گردی ٍ اضت ّ دضت یاری ُوَ ایراً ّضتاى را ًیس برای هلت آزادیتْاٍ هیلًْی

                                                    . هیفػارد افتتار با ّ هیل کوا  ا هیٌِی ّ هلی تؼِ ات ایي اجرای

ایراى دبیر کل حسا اتحاد هلی  

          72/8/88،  ػلی بفرّیی



هْج داًشدْ –اتحاد هلی   

 صفحه سی و هفت

کمیت اح و نظام براندازی کل مردمی پروسه

بر سرنوشت خویش سکوالر ایرانیان  
 منشور حشب اتحاد ملی ایزان

   تالش ها بزای آسادی هیِي، رُایی اس فاشیسن هذُبی ّ پایَ گذاری یک ًظام هلی، هزدهی ّ پیشزّ در ایزاى است

اسههتم هز لههَ دّم هههَ بههَ ُوههاى اًههااسٍ اُویههت  بههَ یدیههاٍ ههها سههزًمًْی رریههن موِههْری اسههالهی ًکسهه یي هز لههَ پی ههار   

داردساخ ي یک ماهعَ ایزاًی است هَ تٌِا با هشارهت ُوَ هزدم ّ گزایشِا ی گًْاگْى هیسز خْاُا بْدم بایي هٌظْر 

       هی ْشین اس ُواى ًکس یي گام در پی بزداش ي هْاًع سیاسی ّ یاطفی هَ ایزاًیاى را اس ُن ماا هزدٍ است باشین

اى بَ یٌْاى ّارثاى تاریخ ّ فزٌُگ هش زک ّ پهز اف کهار بِهن ًشدی  هز اس آًٌها ههَ بها بزسسهبِای سهاخ می ّ بهی           ایزاًی

                                                                                            دهزاُویت ب ْاى آًِا را اس ُن ماا یشاى 

ملی اتحاد-الف  

َ  ّابستَفاشیست هذُبی حاظز در اشغال ) عذم استقالل( چٌذ ُشار  هیِي ها در حال اسهتموار ًهْ ي )اس    به

رّی اسهتزاتشی دهذ ا زاًههی رّهیهاى اشههغال قیهز هسههتقین اس کز ه  حههاان اهزدى هههشدّراى دا لهی( هیباشههذ                  

                                                                          

اتحاد هلی با هلت بشرگ ا زاى بزای ًدات ّ باسپسگیزی ا زاى اشغالی اّلهیي هزحلهَ پزّسهَ  ها بقهْلی       ا ٌزّاس 

پیکار است، چهزا اهَ دههْازاتیشٍ اهزدى ّ شههْسک دهْازاسهی در ُهیغ اشهْر قیهز هسهتقلی هوکهي ًبهْدٍ ّ             

زار دارد بهز تهزّ ح   ُواًطْر اَ هشاُذٍ هیشْد در اشْر اشغالی ها ُن هیسز ًویباشذ، ُز اس ُن اَ اصه 

دهْازاسی در اشْر اشغالی ّ قیز هستقل ها، هثالی ارا َ اٌذ اَ در اذام اشْر قیز هسهتقل ّ در اشهغال   

                            اهههَ در ّااههه  اههههزی قیهههز هوکهههي اسهههت     دهْازاسهههی تهههزّ ح، شههههْسک ّ بهههَ عزصهههَ ظِهههْر رسهههیذٍ     

                                                                                                                

اتحاد ملی ملت بشرگ ایزان با شزکت هفتاد میلیون اس اقوام مختلف و ادیان یا باورهای تذکز: 

          مختلف است

اتحاد  هقابل در االیت اْچک فاشیسن هذُبی ّ قیزهذُبی ّ ُوچٌیي فزصت کلبِا بٌابزا ي کبیمی است 

بیا ستٌذ، اَ بَ ا شاى تْصیَ هیکٌین در اردّگاٍ سکْالر ستی هلت ها بزای ًدات ا زاى ّ تزّ ح دهْازاسی 

                                       ّ صف اتحاد ا زاًیاى  ْاُاى خذا ی د ي اس سیاست با ُز د ي  ا شئیٌی با ستٌذ

دولت ائتالف ملی -ب  

هتحذ ّ اعالم اسهتقالل اشهْر ، بالفاصهلَ     ا زاًی سکْالر غالگز تْسط  ُفتاد هیلیْىبزاًذاسی ًظام اش پس اس

                                            ائهههههتالد بههههها داتهههههز ي ششهههههتی هلهههههی ّ شههههههْسک ّ تبلیههههه  تشهههههکیل هیشهههههْد       هْاهههههت دّلهههههت 

  

در عوز  کسالَ  ا دّسالَ عوز دّلت هْات ششتی هلی اَ با شزات الیَ گزا شات سیاسی  ْاُذ بْد بَ 

در شِزُا ّ  با تمز فِای بْهی دهْازاسی ّ سکْالر سن هفِْمتبلیغات عقا ذ هختلف سیاسی ّ شهْسک 

 ) بذّى تفسیز بَ رای( رّستاُا تْسط عالاَ هٌذاى ّ هملواى ّ داًشدْ اى ّ اساتیذ ّ دگز اًذ شاى ّ قیزٍ  

ّ شکستي ًظن اختواعی اَ بز  الد هادٍ  کبیمی است اَ شهْسک با تخز ب ّ ستیش  شذپزدا ت  ْاُذ   



 اتحاد هلی 

 صفحه سی و هشت

تیطت ّ ُػت اعالهیَ جِاًی حمْق تػر هیثاغذ، فرق هیکٌذ ّ هیذاى اعتٌا تَ چٌذ ًفر هغرض یا فرصت 

.                                        ؼلة تْضػ هردم تَ تی اعتٌایی ّ ترای هٌتمذیي ّ آهْزگاراى تاز خْاُذ تْد  

 

ًِادُای غیر دّلتی ّ ًمع آى در  در ظوي خْد آهْز ضکْالریطن ّ دهْکراش ّ گرایػِای ضیاضی ّ

پاضذاغت حاکویت هردم ّ جذایی دیي ّ آئیي از ضیاضت ّ حك ّ حمْق افراد در تراتر آى تستاى ضادٍ تْضػ 

داًػگاُی در حال تذّیي اضت کَ تَ هحط اتوام  –گرُّی از داًػجْیاى هردهگرا تصْرت یک کار تحمیماتی 

.                                                                 اُذ غذترای اضتفادٍ عوْهی ّ غیر تخصصی عرظَ خْ  

رفراوذم و اوتخابات پارلماوی و تذویه قاوون اساسی سی ساله و اولیه دولت ملی -ج  

تعذ از پایاى دّرٍ خذهت ّ هاهْریت دّلت هْلتت ائتالفتی هلتی ّ تتا آهتْزظ ّ آگتاُی عوتْهی غتک  ّ ًتْ           

   غتک ذم ضالن ّ تیؽرف ّ تا حظْر ًاظراى ایراًی ّ ضازهاى هل  ّ افراد هطتم  تتَ ضتَ   حکْهت در یک رفراً

َ یتتتتا رّظ  جوِتتتتْریرّظ  .                             ضْضیالیطتتتتتی ترگتتتتسار خْاُتتتتذ غتتتتذ   یتتتتا رّظ  پادغتتتتاُی هػتتتترّؼ

                            

ّ تا رای ّ ًظارت هردم کار خْد را غرّ  ضپص اّلیي دّلت خذهتگسار جذیذ تا تْجَ ّ رعایت ًْ  حکْهت 

         .                                                                                                                            خْاُذ کرد

ایٌذگاى الػار هردم ُوسهاى اًتخاتات پارلواًی ترگسار ّ هجلص هٌتخة هْضطاى هتػک  از حمْلذاًاى ّ ًو

ّ یا ًظایر آًرا.                                                       اّلیي لاًْى اضاضی ضی ضالَ را هذّى هی ًوایٌذ  

الزم تَ تْظیح دّتارٍ اضت کَ : تذّى تطػ ّ تْضعَ ًِادُای غیر دّلتی ّ هردهی یا اى جی اُّا تذکر: 

ارت تر کار دّلت ّ هجلص از ُواى رّز اّل ًجات ایراى، ُیچکذام از ضَ ضکْالریطن ّ ًظ-ترّیج دهْکراضی

ًظارتی تْضػ هردم را پیذا -هادٍ پیع غرغ در پیػٌْیص ترًاهَ هػخص ّ پیػٌِاد هاظواًت اجرایی

ًویکٌذ ّ تین اًحراف دّلتِا ّ هطْلیي خذهتگسار را تَ ظرر حاکویت هردم تر ضرًْغت خْد در پی خْاُذ 

ی حاکویت تر ضرًْغت خْد ّ ًظارت تَ کار دّلت هلی ّ هٌتخة از ُویي حاال تایذ در داغت، پص ترا

اتحادیَ کارگری، زًاى ّ علوی -داًػجْیی-صٌفی-تػکی  ًِادُای غیر دّلتی یا اى جی اّ ُا تصْرت هحلی

                                                                                .                                                     ّ فرٌُگی ّ دیٌی، ُوَ ها کْغا تاغین

                                                            از ؼرف تٌی چٌذ از اععای حسب اتحاد هلی ایراى -پایٌذٍ ایراى

 و ج یممتر   سممامی  گمم ا    ت  نمم  ز  مشمم   ت نامممه  یمم   ز قسمم دیایی تممه تصممتی  و صمم   تصممتر  هسممد   مایمم  چنانچممه ضمم   *در

تمی و قفمه و تما تمار و ر ی نمی        یشمان  یمار ن  تتسم   و پ شنیاد پ ش سال گش  ز که) سار ن  م   جانثاخده زتان  ز ساالر  م دم  سدق  ر

.                    تف مای ممم  م  جعمممه زیممم  هممما    نممم  تمممه خت هشممم ن ی  ت ان  زیممم   نظممم   تممما تیدممم ی  گمممو  تممم وز گمممتد     م شمممتد تعق مممةگمممثانه روز  

                                                                                                                                                                                                                                                                

 یتت تب

www.youtube.com/watch?v=OY7Vr3Hci6Q 

www.youtube.com/watch?v=hAc3XVslq3A&feature=related 

 ف سثتک 

www.facebook.com/uiranian#!/video/video.php?v=172916276053970&oid=101224709933233&comments 

www.facebook.com/uiranian#!/video/video.php?v=177918282220436&oid=101224709933233&comments 

ن ا تار  

www.unitediranianparty.org/eng/video.html 



جمشید تخت  
 پیص520تخت جوطیذ از سال  جوطیذ در داهٌَ کٍْ رحوت در ضِرستاى هرّدضت لرار گرفتَ است تخت

اًجاهیذ ّدر دّرٍ  سال طْل 200از هیالد تْسط داریْش تسرگ آغاز گردیذ دّرٍ ضکٍْ ّ آتاداًی تخت جوطیذ 
کطیذٍ ضذ پیص از هیالد تَ دستْر اسکٌذر همذًّی تَ آتص330داریْش سْم در سال   

خْاًذى ّ ًْضتي را  ترای اّلیي تار داریْش اهْختي.کثیر تا رای تسرگاى لْم تَ پادضاُی تر گسیذٍ ضذ داریْش
 170در دّراى داریْش دّم . ذ کطیذً دستْر داریْش هعواراى هصری ًمطَ تخت جوطیذ را تَ .اجثاری کرد 

پارسیاى تْدًذ طایفَ خراج گسار  
هارتي در زهاى خطایارضاٍ تَ ّلْع پیْست جٌگ  

کٌذٍ کاری ضذٍ است  ّ خطایار ضاٍ داریْش در دّراى دّراى ُخاهٌطی درصذ کتیثَ ُای ضصت  
در ایراى تَ ّلْع پیْست کردى سکَ از زهاى ُخاهٌطیاى رایج  

تردٍ داری را هوٌْع هیذاًستٌذ ُخاهٌطیاى  
هٌطْر حمْق تطر هتعلك تَ دّراى کْرش کثیر تْد اّلیي  

 پایتخت داضتٌذ 4 ُخاهٌطیاى
 :آراهگاُِا

هرتْط تَ  آراهگاٍ یک آراهگاٍ در کٍْ رحوت ّجْد دارد کَ هرتْط تَ اردضیر دّم ّ اردضیر سْم هیثاضذ ّ دّ
ٍ استضلع جٌْتی کٍْ رحوت ّالع ضذ داریْش سْم در  

 :پاسارگاد
هیٌاهٌذ کیلْهتری تخت جوطیذ لرار دارد پاسارگاد در دضتی لرار دارد کَ آى را دضت هرغاب 70در  پاسارگاد  

 5/7 ّسعت پلَ ّ دیگری اتاق کْچکی تَ 6لسوت تطکیل ضذٍ است یکی سکْی  2آراهگاٍ کْرش از  تٌای
سمف ضیة دار هتر هرتع تا  

 ُا کطتَ ضذ جسذ هْهیایی اّ را تَ ُوراٍ اضیاء سلطٌتی دراز ایٌکَ کْرش در جٌگ تا سکا پس
همذًّی ایي آراهگاٍ تاراج ضذ آراهگاُص دفي کردًذ کَ در حولَ اسکٌذر  

رستن ًمص : 
ًمص  حاجی آتاد ّالع ضذٍ است در:کیلْهتری تخت جوطیذ در کٍْ حسیي  3رستن در فاصلَ حذّد  ًمص

ساساًی-هٌطیُخا-ایالهی:دّرٍ هطاُذٍ هیطْد 3رستن آثار   
دّراى ُخاهٌطی آثار : 

ّ هعثذ آًاُیتا از دّراى ُخاهٌطیاى تَ جای هاًذٍ است آراهگاُِا  
خطایار ضاٍ  آراهگاٍ:1پادضاٍ ُخاهٌطی ّجْد دارد کَ از سوت راست عثارتٌذ از  4ًمص رستن آراهگاٍ  در
دّم آراهگاٍ داریْش: 4آراهگاٍ اررضیر اّل :3آراهگاٍ داریْش تسرگ :2  

ًمطِای هختلفی از  آراهگاُِا  دیْارٍ تر رّی  هتر است 11 هتر ّ عرض آًِا23ُریک از ایي آراهگاُِا  طْل
است آتص داى ًّمص هاٍ حکاکی ضذٍ -جولَ ًمص پادضاٍ ضیر غراى  
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